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  Temporaryھنگام دریافت   اطفالگزینھ ھای شما برای مجموعھ حمایت از 
Assistance for Needy Families   (کمک ھای موقت برای خانواده ھای نیازمند)
)TANF( 

(بخش خدمات اجتماعی و   Department of Social and Health Serviceدریافت می کنید، باید بھ  TANFھنگامی کھ برای اطفال تحت مراقبت خود 
)، کمک کنید تا نفقھ طفل را جمع آوری کند، مگر اینکھ برای شما یا DCS(بخش حمایت از اطفال) DSHS  ،(Division of Child Support )صحی) (

 اطفال محفوظ نباشد.  
Community Services Division ) (بخش خدمات اجتماعی)CSD واجد شرایط بودن برای (TANF  را تعیین می کند و بھDCS  مراجعھ می کند تا
را دریافت می کنید، خدمات اجرایی پشتیبانی کامل را ارائھ دھد. این خدمات ممکن است شامل اجرای   TANFزمانی کھ شما یا فرزند(فرزندان) 

 دیگر برای ارائھ بیمھ درمانی و مشارکت آنھا در ھزینھ ھای طبی بیمھ نشده طفل (فرزندان) باشد.تعھدات والدین 

 ؟در جمع آوری حمایت از اطفال باید چھ کار انجام دھم DCS برای کمک بھ
 والدین طفل (اطفال) را نام ببرید. •
 پیدا کردن والدین بھ ما معلومات بدھید.برای کمک در  •
 کمک کنید تا ثابت شود کھ والدین طفل (اطفال) چھ کسانی ھستند.  •

 ؟ چرا ایجاد نمودن پدریت/ مادریت و جمع آوری حمایت طفل مفید است
 زیرا حمایت از طفل می تواند بھ شما در دستیابی بھ ثبات مالی کمک کند.  •
 ا چھ کسی ھستند، بھ طفل (فرزندان) سابقھ طبی خانوادگی می دھد. زیرا با دانستن اینکھ والدین آنھ •
 زیرا بھ طفل حق قانونی ارث، تامین اجتماعی، فوایدی جانبازی و سایر حقوق دولتی را می دھد.  •

 ؟افتدھمکاری نکنم چھ اتفاق می DCS اگر با
کاھش یابد.   %25کنید، ممکن است بخشی از کمک ھزینھ نقدی شما آوری نفقھ طفل کمک نمیدر جمع DCSکنید و بھ اگر برای خود فواید دریافت می

DCS .مجموعھ حمایت از اطفال را بدون ھمکاری شما دنبال خواھد کرد 

 ؟وجود ندارد DCS چھ زمان امکان ھمکاری با
(دلیل خوبی) برای کمک نکردن دارید، نیازی بھ کمک بھ جمع آوری حمایت از فرزندتان ندارید.  good causeتشخیص دھد کھ  CSDاگر کارمند 

good cause :(دلیل خوب) عبارتند از 
 ند. می ترسید کھ شما یا طفل (فرزندان) تحت مراقبت شما از نظر جسمی یا روحی آسیب ببین •
 طفل شما بھ دلیل تجاوز جنسی یا زنا با محارم بھ دنیا آمده است.  •
شما مراحل فرزند خواندگی را آغاز کرده اید، یا در حال مشاوره (حداکثر تا سھ ماه) با یک آژانس قرار دادن کودک در مورد فرزند  •

 خواندگی ھستید. 

 ؟برای کمک ندارم) دلیل خوب( good cause خود بدھم تا نشان دھد کھ CSDچھ چیزی باید بھ کارگر
 بیانیھ امضا شده شما کھ ترس ھا و نگرانی ھای شما (از جملھ این فرم) را بیان می کند •
 ھرگونھ سوابق از جملھ طبی، پلیس، اظھارات خانواده یا دوستان در مورد ادعای محافظت شما، در صورت موجودیت.  •
 توانید زمان بیشتری بخواھید.این تصدیق را ارائھ کنید، اما در صورت نیاز میروز فرصت دارید تا  20شما  •

 ھمکاری نکنم؟ DCSآیا ھنوز می توانم حمایت کودک را بدست آورم و با
 .Bیا سطح  Aبلی، زیرا دو سطح مختلف وجود دارد کھ می توانید انتخاب کنید. سطح 

 ھمکاری کنید. حمایت کودک دریافت نخواھد شد. DCSشود با  نمیاز شما خواستھ : Aسطح  •
 حمایت از کودکان دریافت میگردد و آدرس شما محافظت می شود. اما ھمکاری کنید،  DCSشود با نمی از شما خواستھ : Bسطح  •

 ؟ کار انجام دھمجمع آوری کمک ھزینھ کودک مصئون نیست، باید چھ  DCS اگر دیگر برای 
 خود تماس بگیرید. بھ ھر دوی آنھا در مورد وضعیت جدید خود بگویید.  DCSو افسر حمایت از اطفال   CSDفوراً با  •
 را بدھید. خوب)  لی(دل  Good Causeبا تکمیل نمودن این فورم درخواست •
 بروید. Aدارید، بھ سطح خوب)  لی(دل Good Cause Bاگر در حال حاضر سطح  •
 درخواست دھید تا شما را بھ نھاد مدافع علیھ خشونت خانوادگی محلی یا جامعھ راجع نماید.  •

 ؟مخالف باشم باز چی CSD) علت خوب( Good Cause اگر من با تصمیم
(دلیل خوب) داشتھ باشید. جلسھ استماعیھ اداری مروری بر تصمیم  good causeشما این حق را دارید کھ درخواست استماع اداری در مورد تصمیم 

good cause .(دلیل خوب) است. برای معلومات بیشتر در مورد رسیدگی اداری بھ «فرایند رسیدگی اداری» در صفحھ آخر مراجعھ کنید 

 ید. اگر در مورد کمک بھ مجموعھ ھای حمایت از اطفال کدام سوال دارید، قبل از امضای این فورم بپرسید. فقط یکی از عبارات ذیل را بررسی کن
آوری حمایت از در جمع DCSدانم کھ باید بھ برای من و اطفالم مصئون است کھ حمایت کودک را جمع آوری کند. می DCSمن معتقد ھستم کھ  

 یابد. کاھش می %25کودکان کمک کنم و اگر این کار را نکنم کمک نقدی من 
 دلیل خوب برای کمک نکردن دارم. لطفاً دلیل خود را شرح دھید و ترس ھا و نگرانی ھای خود را در صفحھ بعدی بیان کنید.  
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دھند کھ ممکن است پیگیری حمایت از طفل  ھای زیر را عالمت بزنید کھ دلیل(ھای) را توضیح میوضعیت ھر خانواده متفاوت است. لطفاً ھمھ بکس
 محفوظ نباشد. 

 طفل (فرزندان) تحت رسیدگی قانونی بھ فرزندخواندگی ھستند.  
 اند. طفل (فرزندان) در نتیجھ زنای با محارم یا تجاوز جنسی متولد شده  
 (والدین غیرحضور) دارم. non-custodial parentمن یک دستور منع تعقیب یا گزارش پلیس برای  
 non-custodial parent .(والد غیر حضانت) بھ من یا فرزند(فرزندان) آسیب رسانده یا تھدید کرده است 
 non-custodial parent  ھستند.(والدین غیر حضانت) دارای سابقھ رفتار خشونت آمیز 
 non-custodial parent   (والد غیر حضانت) در صورت پیگیری حمایت از طفل، تالش می کند تا حضانت فرزند(فرزندان) را بھ دست آورد و

 کرد.محیط امنی را برای طفل(فرزندان) فراھم نخواھد 
 من نگران این ھستم کھ ثبات طفل (فرزندان) مختل شود. 
 اگر حمایت از طفل دنبال شود، والدین غیر حضانت احتماالً خصمانھ می شوند و باعث آسیب روحی برای طفل (فرزندان) می شوند. 
 non-custodial parent  (والدین غیر حضانت) دارایMental health  یا سوء مصرف مواد ھستند کھ بھ من یا طفل ) ی(مشکالت روان

 (فرزندان) آسیب رسانده است.
 سایر موارد، لطفاً ترس ھا و نگرانی ھای خود را در زیر شرح دھید: 

      
 

 من بیانیھ فوق را درست اعالم می کنم.
 (چاپ شده) استم متقاضی 

      
 شماره کارت ھویت متقاضی 

      
 تاریخ  امضای متقاضی 

      

 من یک کاپی این فورم را بھ متقاضی دادم. 
 تاریخ  امضای کارمند

      
 نام والدین غیرحضانت 

      
 شماره کارت ھویت متقاضی 

      
 نام طفل 

      
 شماره کارت ھویت متقاضی 

      
 نام طفل 

      
 شماره کارت ھویت متقاضی 

      
 نام طفل 

      
 شماره کارت ھویت متقاضی 

      

 روند استماع اداری
 بگیرید.تماس   2233-501-877-1با شماره  CSDبرای بررسی پرونده خود، با  .1
 Office ofروز با   PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489 90تماس بگیرید یا در ظرف CSDبرای درخواست جلسھ استماع اداری با .2

Administrative Hearings  .(دفتر جلسات اداری) مکاتبھ کنیدDCS ند.تا زمانی کھ تصمیم محکمھ نھایی نشود کار شما را شروع نمی ک 
 توانید از خودتان وکالت کنید. تواند در جلسھ استماعیھ وکالت شما را بھ عھده بگیرد یا شما میکنید میوکیل یا شخص دیگری کھ انتخاب می

 آیا من می توانم مشاوره حقوقی یا نمایندگی دریافت کنم؟
 تماس بگیرید. 1014-201-888-1می توانید با خط خدمات حقوقی در سراسر ایالت از طریق شماره 
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