ለችግረኛ ቤተሰብ ጊዜያዊ Eገዛ (TANF) Eያገኙ ለልጅ ድጋፍ
መሰብሰቢያ ያለዎት Aማራጭ
Your Options for Child Support Collection while Receiving Temporary
Assistance for Needy Families (TANF)
ለEራስዎ Eና ለቤተሰብዎት TANF ሲያገኙ (ለEርስዎ Eና ለልጆችዎት Aስጊ ካልሆነ በስተቀር) የማህበራዊ Eና ጤና
Aገልግሎት መምሪያ (DSHS) Eና የልጅ ድጋፍ መምሪያ (DCS) የልጅ ድጋፍ Eንዲሰበስብ መርዳት ህግ ያስገድድዎታል፡
፡ TANF ሲያገኙ DCS ሙሉ የድጋፍ ማስፈጸሚያ Aገልገሎት ይሰጣል፡፡ Eነዚህ Aገልገሎቶች የሌላኛውን ወላጅ
ለልጅዎ(ጆችዎ) የጤና መድህን የመስጠት Eና መድህን ያልተገባለት የEሱን/የEሷን ድርሻ የህክምና ወጪ የማዋጣት ግዴታ
ማስፈጸምን ያካትታሉ፡፡
DCS የልጅ ድጋፍ Eንዲሰበስብ ለመርዳት ምን ማድረግ Aለብኝ?
 የልጁን(ጆቹን) ወላጅ(ጆች) ስም ማሳወቅ፡፡
 ወላጅ(ጆች) Eንድናገኝ ለመርዳት መረጃ ይስጡን፡፡
 የልጁ(ጆቹ) ወላጅ(ጆች) ማን Eንደሆኑ ለማረጋገጥ ማገዝ፡፡
የወላጅነት ማረጋገጫ Eና የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ የሚጠቅመው ለምንድን ነው?
 ምክንያቱም የልጅ ድጋፍ ራስን መቻል ሊያጎናጽፍዎት ስለሚችል፡፡
 ምክንያቱም ወላጃቸው ማን Eንደሆነ በማወቅ ለልጁ(ጆቹ) የቤተሰብ የህክመና ታሪክ ስለሚሰጥ፡፡
 ምክንያቱም ለልጅዎት የወራሽነት፣ ማህበራዊ Eና ወታደርነት ጥቅማጥቅም Eንዲሁም ለሌላ መንግስታዊ
መብቶች ህጋዊ መብት ስለሚሰጥ፡፡
ከ DCS ጋር ካልተባበርኩ ምን ይፈጠራል?
DCS የልጅ ድጋፍ Eንዲሰበስብ ካልረዱ Eና ያልረዱበት ምክንያት "በቂ ምክንያት" ተብሎ ካልጸደቀ የሚሰጥዎት ገንዘብ
በ25% ሊቀነስ ይችላል፡፡
ከ DCS ጋር Aለመተባበር ችግር የማያስከትለው መቼ ነው?
የልጅ ድጋፍ Eንዲሰበሰብ ላለመርዳት በቂ ምክንያት Eንዳለዎት የማህበራዊ Aገልገሎት ጽ/ቤትዎ (CSO) ከወሰነ መርዳት
Aይጠበቅብዎትም፡፡ በቂ ምክንያት ማለት፡
 Eርስዎ ወይም በEርስዎ ስር ያለ ልጅዎት Aካላዊ ወይም ስሜታዊ ከባድ ጉዳት ይደርስበታል ብለው ከፈሩ፡፡
 ልጅዎት ተደፍረው ወይም ከቤተሰብ Aባል ጋር በተደረገ ግንኙነት የተወለደ ከሆነ፡፡
 የጉዲፈቻ ሂደት ከጀመሩ ወይም ስለጉዲፈቻ ጉዳይ የልጅ ምደባ ኤጀንሲ Eያማከሩ (Eስከ ሶስት ወር ድረስ)
ከሆነ፡፡
ላለመርዳት በቂ ምክንያት Eንዳለኝ ለማሳየት ለ CSO ምን መስጠት Aለብኝ?
 ፍራቻዎትን Eና ስጋትዎትን የሚገልጽ ፊርማዎት ያለበት ጽሁፍ
 ማንኛውም ማስረጃ ለምሳሌ የህክምና፣ ፖሊስ ወይም ካለ ሌላ ስለደህንነት ጥያቄዎት የሚያስረዳ ማስረጃ፡፡
የልጅ ድጋፍ Eየተሰበሰበልኝ ከ DCS ጋር Aለመተባበር Eችላለሁ?
Aዎ ምክንያቱም ሁለት ደረጃዎችን መምረጥ ይችላሉ፡ ደረጃ ሀ ወይም ደረጃ ለ፡፡
 ደረጃ ሀ፡ ከ DCS ጋር Eንዲተባበሩ Aይጠየቁም፡፡ የልጅ ድጋፍ Aይሰበሰብም፡፡
 ደረጃ ለ፡ ከ DCS ጋር Eንዲተባበሩ Aይጠየቁም ግን የልጅ ድጋፍ ይሰበሰባል Eንዲሁም Aድራሻዎት
ተደብቆ ይቀራል፡፡
DCS የልጅ ድጋፍ ለመሰብሰብ Aስጊ ከሆነበት ምን ማድረግ Aለብኝ?
 የ CSO ሰራተኛዎትን Eና የ DCS የልጅ ድጋፍ ሰራተኛዎትን ቶሎ ያነጋግሩ፡፡ ለሁለቱም ስለተፈጠረው
Aዲስ ሁኔታ ይናገሩ፡፡
 ይህን ቅጽ በመሙላት ለበቂ ምክንያት ጥያቄ ያቅርቡ፡፡
 በAሁን ሰAት የበቂ ምክንያት ደረጃ ለ ካለዎት ወደ ደረጃ ሀ ለመዛወር ያስቡበት፡፡
 በስራ ላይ ላለ ወይም ለማህበረሰብ ተኮር የቤተሰብ ጥቃት ተከራካሪ Eንዲመሩ (Eንዲቀየሩ) ይጠይቁ፡፡
CSO በሚሰጠው የበቂ ምክንያት ውሳኔ ባልስማማስ?
ስለበቂ ምክንያት ውሳኔው Aስተዳደራዊ Aቤቱታ መሰማት የመጠየቅ መብት Aለዎት፡፡ Aስተዳደራዊ Aቤቱታ መሰማት
ማለት የበቂ ምክንያት ውሳኔው በድጋሚ ይታያል ማለት ነው፡፡ ስለ Aስተዳደራዊ Aቤቱታ መሰማት ለበለጠ መረጃ
በሚቀጥለው ገጽ ላይ "Aስተዳደራዊ Aቤቱታ መሰማት ሂደት" የሚለውን ይመልቱ፡፡
የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ ስለመርዳት ጥያቄ ካለዎት ይህን ቅጽ ከመሙላትዎ በፊት ይጠይቁ፡፡ ከስር ከሚገኙት
መግለጨዎች Aንዱን ብቻ ይምረጡ፡፡
ለEኔ Eና ልጆቼ ደህንነት DCS የልጅ ድጋፉን ቢሰበስበው ጥሩ ነው ብዬ Aምናለሁ፡፡ DCS የልጅ ድጋፍ Eንዲሰበስብ
መርዳት Eንዳለብኝ፤ ካልረዳሁ ከሚሰጠኝ ገንዘብ 25% Eንደሚቀነስ ተረድቻለሁ፡፡
ላለማገዝ በቂ ምክንያት Aለኝ፡፡ Eባክዎ በሚቀጥለው ገጽ ላይ ፍርሀቻዎትን Eና ስጋትዎትን በመግለጽ
ምክንያትዎትን ያስረዱ፡፡
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Eባክዎ ፍርሀቻዎትን Eና ስጋትዎትን ገልጸው በቂ ምክንያት የጠየቁበትን ምክንያትዎትን ያስረዱ፡፡

ከላይ የተገለጸው Eውነት ስለመሆኑ Eምላለሁ፡፡
የደንበኛው ስም (ይጻፍ)

የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር

የደንበኛ ፊርማ

ቀን

የዚህን ቅጽ ቅጂ ለደንበኛው ሰጥቻለሁ፡፡
የሰራተኛው ፊርማ

ቀን

Aሳዳጊ ያልሆነ ወላጅ ስም

የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር

የሕጻን ስም

የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር

የሕጻን ስም

የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር

የሕጻን ስም

የደንበኛው መታወቂያ ቁጥር

Aስተዳደራዊ Aቤቱታ መሰማት ሂደት
1.

ጉዳይዎት በድጋሚ Eዲታይ የAካባቢዎት የማህበረሰብ Aገልገሎት ጽ/ቤት ጋር መደወል ይችላሉ፡፡

2.

Aቤቱታ Eንዲሰማ ለመጠየቅ በ90 ቀናት ውስጥ የማህበረሰብ Aገልገሎት ጽ/ቤትዎት ጋር መደወል ወይም
የAስተዳደራዊ Aቤቱታ መሰማት ጽ/ቤት ጋር በፖ.ሳ ቁጥር Office of Administrative Hearings, PO Box 42489,
Olympia, WA 98504-2489 መጻፍ ይችላሉ፡፡ Aቤቱታ Eንዲሰማ ከጠየቁ DCS ውሳኔ Eስኪሰጥ ድረስ ጉዳዎትን
መስራት Aይጀምርም፡፡
በAቤቱታ መሰሚያው ወቅት ጠበቃ ወይም ሌላ የመረጡት ሰው ሊወክልዎት ይችላል ወይም Eራስዎን መወከል
ይችላሉ፡፡

የህግ ምክር ወይም ጠበቃ ማግኘት Eችላለሁ?
ሀገርAቀፍ የህግ Aገልግሎት መስመር ላይ በ1-888-201-1014 መደወል ይችላሉ፡፡
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