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Temporary Assistance  خیاراتك لتحصیل إعالة الطفل أثناء تلقي 

for Needy Families   ،المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة)TANF( 
   Department of Social and Health Serviceلألطفال الذین تحت رعایتك، یجب أن تساعد دائرة  TANFعندما تتلقى 

، في جمع إعالة الطفل ما لم تكن آمنة لك أو لألطفال. یحدد قسم  (DCS)قسم دعم الطفل ) DSHS(الخدمات االجتماعیة والصحیة،   
Community Services Division  ،خدمات المجتمع)CSD األھلیة لـ (TANF  ویشیر إلىDCS   لتقدیم خدمات إنفاذ الدعم الكامل عندما

التزام أحد الوالدین اآلخر بتوفیر التأمین الصحي والمساھمة   DCS قد تتضمن ھذه الخدمات فرض .TANFأنت أو الطفل (األطفال)  تتلقى
 .بحصتھما من النفقات الطبیة غیر المؤمن علیھا للطفل (األطفال)

 في جمع إعالة الطفل؟  DCSماذا علي أن أفعل لمساعدة 
 قم بتسمیة والد (والدي) الطفل (األطفال). •
 قدم لنا معلومات للمساعدة في العثور على الوالدین (الوالدین).  •
 المساعدة في إثبات ھویة والد (أولیاء) الطفل (األطفال).  •

 فل؟ لماذا من المفید إثبات األبوة وتحصیل نفقة الط
 ألن دعم الطفل یمكن أن یساعدك على تحقیق االستقرار المالي.  •
 ألنھ یعطي الطفل (األطفال) تاریًخا طبیًا عائلیًا من خالل معرفة من ھو والدھم. •
 األخرى.ألنھ یمنح الطفل حقًا قانونیًا في المیراث والضمان االجتماعي ومزایا المحاربین القدامى واالستحقاقات الحكومیة   •

 ؟DCSماذا یحدث إذا لم أتعاون مع 
  DCS. سیتابع %25في تحصیل إعالة الطفل، فقد یتم تخفیض حصتك من المنحة النقدیة بنسبة   DCSإذا كنت تتلقى إعانات لنفسك وال تساعد 

 تحصیل إعالة الطفل دون تعاونك.

 ؟DCSالتعاون مع  عدم متى یكون من المقبول
  Good Cause(سببًا وجیًھا) لعدم المساعدة.  good causeأن لدیك  CSDلست مضطًرا للمساعدة في جمع إعالة طفلك إذا قرر عامل 

 (األسباب الوجیھة) ھي:
 الجسدي أو العاطفي. تخشى أن تتعرض أنت أو الطفل (األطفال) الذي تحت رعایتك لألذى  •
 ولد طفلك بسبب االغتصاب أو سفاح القربى. •
 لقد بدأت إجراءات التبني، أو تقوم بتقدیم المشورة (لمدة تصل إلى ثالثة أشھر) مع وكالة تنسیب األطفال بشأن التبني.  •

 (سببًا وجیًھا) كي ال أساعده؟ Good Causeالخاص بي إلثبات أن لدي  CSDما الذي یجب أن أعطي لموظف 
 بیانك الموقع الذي یوضح مخاوفك واھتماماتك (بما في ذلك ھذا النموذج)، أو  •
 لسالمة، إن وجدت. أي سجالت بما في ذلك السجالت الطبیة والشرطة وإفادات األسرة أو األصدقاء حول مطالبتك با •
 یوًما لتقدیم ھذا التحقق ولكن یمكنك طلب مزید من الوقت إذا لزم األمر. 20لدیك  •

 ؟DCSھل ال یزال بإمكاني جمع إعالة الطفل وعدم التعاون مع 
 نعم، ألن ھناك مستویین مختلفین یمكنك االختیار ؛ المستوى أ أو المستوى ب. 

 لن یتم جمع دعم الطفل. .  DCSمع  المستوى أ: لن یُطلب منك التعاون  •
 سیتم جمع إعالة الطفل وسیظل عنوانك محمیًا.  ولكن DCSمع المستوى ب: لن یُطلب منك التعاون  •

 جمع إعالة الطفل؟  DCSماذا علي أن أفعل إذا لم یعد من اآلمن لـ 
 على الفور. أخبرھم عن وضعك الجدید. DCSومسؤول دعم الطفل الخاص بـ  CSDاتصل بـ  •
 اطلب سبب وجیھ من خالل استكمال ھذا النموذج.  •
 (السبب الوجیھ) من المستوى ب، ففكر في التبدیل إلى المستوى أ. Good Causeإذا كان لدیك حالیًا  •
 العنف األسري في الموقع أو المجتمع. اطلب اإلحالة إلى المدافع عن   •

 ؟CSD(األسباب الوجیھة) لدى  Good Causeماذا لو لم أوافق على قرار 
  Good Cause(السبب الوجیھ). جلسة االستماع اإلداریة ھي مراجعة لقرار  Good Causeلدیك الحق في طلب جلسة استماع إداریة حول قرار 

 ). راجع "عملیة جلسة االستماع اإلداریة" في الصفحة األخیرة للحصول على مزید من معلومات جلسة االستماع اإلداریة.(السبب الوجیھ

 إذا كانت لدیك أي أسئلة حول المساعدة في مجموعات دعم الطفل ، فاسأل قبل التوقیع على ھذا النموذج. تحقق فقط من البیانات أدناه. 
في تحصیل إعالة الطفل وإذا لم أفعل   DCSبتحصیل إعالة الطفل. أدرك أنني یجب أن أساعد   DCSأعتقد أنھ من اآلمن لي وألطفالي أن یقوم  

 .%25ذلك، فسیتم تخفیض المنحة النقدیة بنسبة 
 لدي سبب وجیھ لعدم المساعدة. یرجى وصف السبب مع توضیح مخاوفك واھتماماتك في الصفحة التالیة.  
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 عائلة عن اآلخر. یرجى تحدید جمیع المربعات أدناه التي تصف السبب (األسباب) التي قد ال یكون من اآلمن متابعة إعالة الطفل. یختلف وضع كل 
 یخضع الطفل (األطفال) إلجراءات التبني القانونیة.  
 ُوِلد الطفل (األطفال) نتیجة سفاح القربى أو االغتصاب.  
 (للوالد غیر الحاضن). non-custodial parentلدي أمر تقییدي أو محاضر شرطة مقدمة  
 .الوالد غیر الحاضن قد أضر بي أو ھدد بإلحاق األذى بي أو بالطفل (األطفال)   
 .الوالد غیر الحاضن لدیھ تاریخ من السلوك العنیف  
 .الوالد غیر الحاضن الحصول على حضانة الطفل (األطفال) إذا تم متابعة دعم الطفل ، ولن یوفر بیئة آمنة للطفل (األطفال) سیحاول  
 أنا قلق من أن استقرار الطفل (األطفال) سیتعطل.  
 .الوالد غیر الحاضن عدائیًا ویسبب صدمة عاطفیة للطفل (األطفال) إذا تمت متابعة دعم الطفل، فمن المحتمل أن یصبح  
 .بالصحة العقلیة أو تعاطي المخدرات والتي تسببت في إلحاق األذى بي أو للطفل (األطفال) الوالد غیر الحاضن لدیھ مشاكل تتعلق  
 غیر ذلك، یُرجى وصف مخاوفك وما یقلقك أدناه:  

      
 

 أعلن أن البیان أعاله صحیح. 
 اسم العمیل (مطبوع) 

      
 رقم معرف العمیل 

      
 التاریخ توقیع العمیل 

      
 لقد أعطیت نسخة من ھذا النموذج للعمیل. 

 التاریخ توقیع العامل 
      

 الوالد غیر الحاضناسم 
      

 رقم معرف العمیل 
      

 اسم الطفل 
      

 رقم معرف العمیل 
      

 اسم الطفل 
      

 میل رقم معرف الع
      

 اسم الطفل 
      

 رقم معرف العمیل 
      

 عملیة االستماع اإلداریة 
 .2233-501-877-1على الرقم  CSDلمراجعة حالتك، اتصل بـ  .1
 مكتب جلسات االستماع االداریة)،  ( Office of Administrative Hearingsأو راسل  CSDطلب جلسة استماع اداریة، اتصل بـ  .2

PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489  یوًما. لن یبدأ   90في غضونDCS   العمل في قضیتك حتى یصبح قرار جلسة
 تختاره أن یمثلك في جلسة االستماع، أو یمكنك تمثیل نفسك. یمكن للمحامي أو أي شخص آخر االستماع نھائیًا.

 ھل یمكنني الحصول على استشارة أو تمثیل قانوني؟ 
 .1014-201-888-1یمكنك االتصال بخط الخدمات القانونیة على مستوى الوالیة على 
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