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Temporary Assistance for Needy Families(ጊዜያዊ እርዳታ 
ለችግረኛ ቤተሰቦች፣ TANF) በሚቀበሉበት ጊዜ የልጅ ድጋፍ 

ለመሰብሰብ ያሎት አማራጮች 
በእርስዎ እንክብካቤ ውስጥ ላሉ ልጆች TANF ሲቀበሉ፣ Department of Social and Health Service (የማህበራዊ እና የጤና 
አገልግሎት ዲፓርትመንትን፣ DSHS) እና Division of Child Support (የልጅ ድጋፍ ክፍል፣ DCS) መርዳት አለቦት ለርስዎም ሆነ 
ለልጆቹ ደህንነቱ የተጠበቀ ካልሆነ በስተቀር የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ አለቦት። Community Services Division (የማህበረሰብ 
አገልግሎቶች ክፍል፣ CSD) ለ TANF ብቁ መሆንን ይወስናል እና እርስዎ ወይም ልጆ (ልጆችዎ) TANF ሲቀበሉ ሙሉ የድጋፍ 
ማስፈጸሚያ አገልግሎቶችን ለመስጠት DCSን ያመለክታል። እነዚህ አገልግሎቶች DCS ሌላ ወላጅ የጤና መድህን የመስጠት 
ግዴታን ማስፈጸም እና ለልጁ(ልጆች) መድህን አልባ የህክምና ወጪዎች ድርሻቸውን ማበርከትን ሊያካትቱ ይችላሉ። 
DCS የልጅ ድጋፍን እንዲሰበስብ ለማገዝ ምን ማድረግ አለብኝ? 

• የልጁን(ችን) ወላጅ ስም(ዎች) ይጥቀሱ። 
• ወላጅ(ዎችን) ለመፈለግ የሚያግዙ መረጃዎችን ይስጡን። 
• የልጁን(የልጆችን) ወላጅ(ጆች) በማረጋገጥ ያግዙ። 

አባትነትን ማቋቋም እና የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ ለምን ይጠቅማል? 
• ምክንያቱም የልጅ ድጋፍ የፋይናንስ መረጋጋትን ለማግኘት ይረዳዎታል። 
• ምክንያቱም ወላጆቻቸው ማን እንደሆኑ በማወቅ ለልጁ(ልጆቹ) የቤተሰብ የህክምና ታሪክ ይሰጣል። 
• ምክንያቱም ለልጁ የውርስ፣ የማህበራዊ ዋስትና፣ የቀድሞ ወታደሮች ጥቅማ ጥቅሞች እና ሌሎች የመንግስት 

መብቶችን የማግኘት ህጋዊ መብት ይሰጣል። 
ከDCS ጋር ካልተባበርኩ ምንድን ነው የሚፈጠረው? 
የገንዘብ ድጎማዎ ክፍል በ25 በመቶ ሊቀንስ ይችላል፣ ለራስዎ ጥቅማጥቅሞችን እየተቀበሉ ከሆነ እና DCS የልጅ ድጋፍን እንዲሰበስብ 
እገዛ ካላደረጉ። DCS ያለ እርስዎ ትብብር የልጅ ድጋፍ መሰብሰብን ይከተላል። 
ከDCS ጋር አለመተባበር ጥሩ የሚሆነው መቼ ነው? 
የ CSD ሰራተኛ ለማገዝ good cause(ጥሩ ምክንያት) እንዳለዎት ከወሰነ፣ የልጅዎን ድጋፍ ለመሰብሰብ መርዳት የለብዎትም። 
good cause(የጥሩ ምክንያት) ምክንያቶች፦ 

• እርስዎን ወይም በእንክብካቤዎ ውስጥ ያለ ልጅ(ጆች) ከፈሩ በአካል ወይም በስሜታዊነት ይጎዳሉ። 
• ልጅዎ የተወለደው በአስገድዶ መድፈር ወይም በዘመድ ግንኙነት ምክንያት ከሆነ። 
• የጉዲፈቻ ሂደቶችን ከጀመርክ ወይም ስለ ጉዲፈቻ ከልጆች ምደባ ኤጀንሲ ጋር በምክር (እስከ ሶስት ወር ድረስ) ላይ 

ከሆኑ። 
እንዳልረዳኝ Good Cause(ጥሩ ምክንያት) እንዳለኝ ለማሳየት ለCSD ሰራተኛዬ ምን መስጠት አለብኝ? 

• ፍርሃቶችዎን እና ስጋቶችዎን የሚገልጽ የተፈረመበት መግለጫዎ (ይህን ቅጽ ጨምሮ) ወይም 

• የሚገኝ ከሆነ፣ ስለደህንነት ጥያቄዎ የህክምና፣ የፖሊስ፣ የቤተሰብ ወይም የጓደኞች መግለጫን ጨምሮ ማንኛውም 
መዝገቦች። 
• ይህንን ማረጋገጫ ለማቅረብ 20 ቀናቶች አሉዎት ነገር ግን አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ጊዜ መጠየቅ ይችላሉ። 

አሁንም ከDCS ጋር የማይተባበር የልጅ ማሳደጊያ ሊሰበሰብ እችላለሁ? 
አዎ፣ ምክንያቱም እርስዎ መምረጥ የሚችሉት ሁለት የተለያዩ ደረጃዎች አሉ; ደረጃ ሀ ወይም ደረጃ ለ። 

• ደረጃ ሀ: ከDCS ጋር እንዲተባበሩ አይጠየቁም። የልጅ ድጋፍ አይሰበሰብም። 
• ደረጃ ለ: ከDCS ጋር እንዲተባበሩ አይጠየቁም ነገር ግን የልጅ ድጋፍ ይሰበሰባል እና አድራሻዎ እንደተጠበቀ ይቆያል። 

ለDCS የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ አስተማማኝ ካልሆነ ምን ማድረግ አለብኝ? 
• ወዲያውኑ CSD እና የእርስዎን DCS የልጅ ድጋፍ ሃላፊ ያነጋግሩ። ለሁለቱም ስለ አዲሱ ሁኔታዎ ይንገሯቸው። 
• ይህንን ቅጽ ሞልተው በማጠናቀቅ Good Cause(ጥሩ ምክንያት) ይጠይቁ።  
• በአሁኑ ጊዜ ደረጃ ለ የሆነ Good Cause(ጥሩ ምክንያት) ካልዎት ወደ ደረጃ ሀ ለመቀየር ያስቡበት።  
• በቦታው ወይም በማህበረሰብ ተኮር የቤተሰብ ጥቃት ጠበቃ ሪፈራልን ይጠይቁ። 

በCSD Good Cause(የጥሩ ምክንያት) ዉሳኔ ካልተስማማውስ?  
ስለ Good Cause(ጥሩ ምክንያት) ውሳኔ አስተዳደራዊ ችሎት የመጠየቅ መብት አልዎት።  አስተዳደራዊ ችሎት Good 
Cause(የጥሩ ምክንያ)ት ውሳኔን መገምገም ነው።  ለበለጠ የአስተዳደር ችሎት መረጃ በመጨረሻው ገጽ ላይ ያለውን 
"Administrative Hearing Process(የአስተዳደር ችሎት ሂደት)" ይመልከቱ። 
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ይህን ቅጽ ከመፈረምዎ በፊት፣ በልጅ ድጋፍ ስብስቦች ላይ ስለመርዳት ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካለዎት ይጠይቁ። ከታች 
ካሉት መግለጫዎች አንዱን ብቻ ያረጋግጡ። 

 ለኔ እና ለልጆቼ DCS የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ብዬ አምናለሁ። የልጅ ድጋፍን በመሰብሰብ DCSን 
መርዳት እንዳለብኝ ተረድቻለሁ እና ካልወሰድኩኝ የገንዘብ ድጋሜ በ25 በመቶ እንደሚቀንስ ተረድቻለሁ። 

 ላለ ማገዝ በቂ ምክንያት አለኝ። እባኮትን ፍርሃቶችዎን እና ስጋቶችዎን የሚገልጽ ምክንያትዎን በሚቀጥለው ገጽ ላይ 
ያብራሩ። 

 የሁሉም ቤተሰቦች ሁኔታ የተለየ ነው። እባኮትን የልጅ ድጋፍን መከታተል ደህንነቱ ያልተጠበቀ ሊሆን የሚችለውን ምክንያት(ቶች) 
የሚገልጹትን ሁሉንም ሳጥኖች ላይ ምልክት ያድርጉ። 

 ልጆቹ (ልጆቹ) የሕግ ጉዲፈቻ ሂደቶች ርዕሰ ጉዳይ ናቸው። 
 ልጆቹ (ልጆቹ) የተወለዱት በዝምድና ወይም በአስገድዶ መድፈር ምክንያት ነው። 
 non-custodial parent(አሳዳጊ ላልሆነው ወላጅ) የእግድ ትእዛዝ ወይም የፖሊስ ሪፖርቶች አቅርቤያለሁ።  
 non-custodial parent(አሳዳጊ ያልሆነው ወላጅ) እኔን ወይም ልጄን (ልጆችን) ጎድቷል ወይም ሊጎዳ ይችላል። 
 non-custodial parent(አሳዳጊ ያልሆነው ወላጅ) የአመጽ ባህሪ ታሪክ አለው። 
 non-custodial parent(አሳዳጊ ያልሆነው ወላጅ) የልጅ(ጆች) ማሳደጊያ ክትትል የሚደረግበት ከሆነ ልጁን ሞግዚት ለማግኘት 
ይሞክራል እና ለልጁ(ጆች) ደህንነቱ የተጠበቀ ከባቢን አይሰጥም። 

 የሕፃኑ(የልጆቹ) መረጋጋት የሚስተጓጎል መሆኑ ያሳስበኛል። 
 የልጅ ማሳደጊያ ክትትል ከተደረገ፣ non-custodial parent(አሳዳጊ ያልሆነው ወላጅ) ጠላት ሊሆን ይችላል እና በልጁ(ልጆች) ላይ 
የስሜት መቃወስ ያስከትላል። 

 non-custodial parent(አሳዳጊ ያልሆነው ወላጅ) mental health(የአእምሮ ጤና) ወይም የአደንዛዥ ዕፅ አጠቃቀም በእኔ 
ወይም በልጁ(ች) ላይ ጉዳት ያደረሱ ጉዳዮች አሏቸው። 

 ሌሎች ፍርሃቶች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ እባክዎን ከዚህ በታች ይግለፁ፦ 
      

 

ከላይ ያለው መግለጫ እውነት መሆኑን አውጃለሁ። 

የደምበኛው ስም(የታተመ) 

      

የደንበኛው መለያ ቁጥር 

      

የደምበኛው ፊርማ ቀን 

      
የዚህን ቅጽ ግልባጭ ለደምበኛው ሰጥቼአለው። 

የሰራተኛ ፊርማ ቀን 

      
NON-CUSTODIAL PARENT(አሳዳጊ ያልሆነ ወላጅ ስም) 

      
የደንበኛው መለያ ቁጥር 

      
የልጁ ስም 

      
የደንበኛው መለያ ቁጥር 

      
የልጁ ስም 

      
የደንበኛው መለያ ቁጥር 

      
የልጁ ስም 

      
የደንበኛው መለያ ቁጥር 

      
የአስተዳደራዊ ቅሬታ ሂደት 

1. ለጉዳይዎ ግምገማ፣ በ1-877-501-2233 ወደ CSD ይደውሉ 
2. CSDን በማነጋገር ወይም ለOffice of Administrative Hearings(አስተዳደራዊ ችሎቶች ጽ/ቤት) PO Box 42489, 

Olympia, WA 98504-2489 በ90 ቀናት ውስጥ በመፃፍ የአስተዳደር ችሎት መጠየቅ ይችላሉ።  የችሎቱ ውሳኔ የመጨረሻ 
እስኪሆን ድረስ DCS በእርስዎ ጉዳይ ላይ መስራት አይጀምርም። 
እርስዎ የመረጡት ሌላ ሰው ወይም ጠበቃ ሰው በችሎቱ ላይ ሊወክልዎ ይችላል ወይም እራስዎን መወከል ይችላሉ። 

የሕግ ምክር ወይም ውክልና ማግኘት እችላለሁ? 
በ 1-888-201-1014 ላይ የክልል አቃፍ የህግ አገልግሎቶች መደወል ይችላሉ። 

 


	DCS የልጅ ድጋፍን እንዲሰበስብ ለማገዝ ምን ማድረግ አለብኝ?
	አባትነትን ማቋቋም እና የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ ለምን ይጠቅማል?
	ከDCS ጋር ካልተባበርኩ ምንድን ነው የሚፈጠረው?
	ከDCS ጋር አለመተባበር ጥሩ የሚሆነው መቼ ነው?
	እንዳልረዳኝ Good Cause(ጥሩ ምክንያት) እንዳለኝ ለማሳየት ለCSD ሰራተኛዬ ምን መስጠት አለብኝ?
	ለDCS የልጅ ድጋፍ መሰብሰብ አስተማማኝ ካልሆነ ምን ማድረግ አለብኝ?
	በCSD Good Cause(የጥሩ ምክንያት) ዉሳኔ ካልተስማማውስ? 

