ንጽጉማት ስድራ ጊዚያዊ ሓገዝ (TANF) ክወሃብ እንከሎ ናይ ውላድካ ሓገዝ
ኣማራጺ እኩባት፡፡
Your Options for Child Support Collection while Receiving Temporary
Assistance for Needy Families (TANF)
ንውላድካ ውሑስ እንተዘይኮይኑ እቲ ሕጊ ንስኻ ንባዕልኻን ንደቅኻን TANF ክትረክብ እንከለኻ ናይ ህጻን ሓገዝ ብምውሳድ እቲ ክፍሊ ማሕበራውን
ናይ ጥዕናን ኣገልግሎታት (DSHS)፣ ናይ ህጻን ደገፍ ዲቪዥን(DCS) ክትተሓባር ኣለካ፡፡ TANF ክትቅበል ከለኻ፡ መምርሒ ደገፍ ህጻናት (DCS)
ንደገፍ ዘድሊ ነገራት ኣብ ምእካብ ዝሕግዝን ተግባራዊ ኸም ዝዀነ ዘረጋግጽን ኣገልግሎት ምሉእ ብምሉእ ይህብ እዩ። እዚ ኣገልግሎታት እዚ፡
መምርሒ ደገፍ ህጻናት (DCS) ዘለዎ ናይ ትውልዲ ምቛም፡ ናይ ደገፍ ትእዛዝ ምእታው ከምኡውን/ወይ ተግባራዊ ኸም ዝኸውን ምግባር፡ እቲ ኻልእ
ወላዲ ዘለዎ ናይ ጥዕና መድሕን ናይ ምቕራብን ነቲ ንሱ/ንሳ ዘለዎ ንውሉዳት ዝኸውን መድሕን ዘይሽፍኖ ናይ ሕክምና ወጻኢታት ኣብ ምሽፋን ናይ
ምሕጋዝ ግዴታ ተግባራዊ ኸም ዝኸውን ናይ ምግባር ኣገልግሎት የጠቓልል።
DCS ናይ ህጻን ሓገዝ ንምእካብ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
• ናይ ህጻን(ናት) ወላዲ(ለዲ) ስም
• ወላዲ(ለዲ) ንምድላይ ሓበሬታ ሃበና፡፡
• ናይ ህጻን(ናት)ወላዲ(ለዲ) ንምርግጋጽ ምሕጋዝ፡፡
ናይ ወላድነት ምጥያሽን ናይ ህጻን ሓገዝ ምሕጋዝን ንምንታይ ይጠቅም?
• ናይ ህጻን ሓገዝ ዓርስኻ ንምኽኣል ስለዝሕግዘኩም፡፡
• ንውላድ(ውላዳት) ወለዱ መን ከምዝኾኑ ብምፍላጥ ናይ ስድራ ናይ ሕክምና ታሪኽ ንምፍላጥ ስለዝሕግዝ፡፡
• ነቲ ህጻን ናይ ውርሲ፣ ማሕበራዊ ድሕነት፣ ናይ ገዲም ጥቕምታትን ካልኦት መንግስታዊ ጥቕምታትን መሰል ስለዝህቦ፡፡
ምስ DCS ምስዘይትሓባበር እንታይ የጋጥም?
ምስ DCS ምእካብ ናይ ህጻን ሓገዝ ምስዘይትትሓባበርን ን “ጽቡቕ ምኽንያት” ዘይተጽድቕን ናይ ገንዘብ ሓገዝካ ብ25% ይንኪ፡፡
ምስ DCS ዘይምትሐብባር ትኽክል ዝኸውን መዓዝ እዩ?
እቲ ማሕበረኮም ኣገልግሎታት ቤት ጽሕፈት (CSO) ሰራሕተኛ ንስኻ ከይትሕገዝ እኹል ምኽንያት ኣለካ ኢሉ ምስዝውስን ናይ ውላድካ ሓገዝ
ንምእካብ ክትሕግዝ የብልካን፡፡ እኹል ምኽንያታት ዝበሃሉ:
• ንስኻ ወይ እቲ እትከናኸኖ ህጻን(ናት)፡ ከቢድ ኣካላዊ ወይ ስምዒታዊ ጉድኣት ከየጋጥመኩም ትፈርህ እንተ ዄንካ።
• ውሉድካ ብምኽንያት ጾታዊ ምድፋር ወይ ርኹስ ወሲብ (ሓው ምስ ሓፍቲ፡ ኣቦ ምስ ጓሉ) እተወልደ እንተ ዀይኑ።
• ምስ ውሉድ ምርዓም እተተሓሓዘ መስርሕ እንተ ጀሚርካ፣ ወይ ድማ (ክሳዕ ሰለስተ ወርሒ ዝጸንሕ) ምስ ትካል ምርዓም ውሉዳት
ዝራኸብ ንምርዓም ዝምልከት ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ትወስድ እንተ ኣሊኻ።
ንዘይምሕጋዝ እኹል ምኽንያት ንምርኣይ ንናይ CSO ሰራሕተኛ እንታይ ክህቦ ኣለኒ?
• ክታም ዝኣረፈሉ ሓሳብና ፍርሕታትካን ሓሳባትካን ይገልጽ
• ዝኾኑ ሪከርድታት ናይ ሕክምና፣ ፖሊስ ወይ ካልኦት ናይ ድሕነት ጥርዓን ሕቶ ምስዝህልው፡፡
እኩብ ናይ ህጻን ሓገዝ ሃልዩኒ ምስ DCS ዘይክትሓባበር እኽእል ዶ?
እወ፤ ምኽንያቱ ክትመርጾም እትኽእል ክልተ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ስለዘለው; ደረጃ A ወይ ደረጃ B፡፡
• ደረጃ A: ምስ DCS ክትተሓባበር ኣይትሕተትን፡፡ ናይ ህጻን ሓገዝ ኣይእከብን፡፡
• ደረጃ B: ምስ DCS ክትተሓባበር ኣይትሕተትን፤ ኮይኑ ግና ናይ ህጻን ሓገዝ ተኣኪቡ ኣድራሻኻ ሕልው ኮይኑ ክጸንሕ እዩ፡፡
ን DCS ናይ ህጻን ሓገዝ ንምእካብ ውሑስ ምስዘይኸውን እንታይ ክገብር ኣለኒ?
• ብቕልጡፍ ንናይ CSO ሰራሕተኛኻን ናይ DCS ህጻን ሓገዝ ሰራሕተኛኻን ኣዛርብ፡፡ ንክልቲኦም ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ኩነታትካ
ተዛረቦም፡፡
• እዚ ቅጥዒ ብምምላእ እኹል ምኽንያት ሕተት፡፡
• ኣብዚ ሕጂ እዋን እኹል ምኽንያት ደረጃ B ምስዝህልወካ ናብ ደረጃ A ንምሕላፍ ፈትን፡፡
• ንሪፈራል ነቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ወይ ማህበረሰብ ብመሰረት ናይ ስድራ ጥቕዓት ጠበቓ ሕተት፡፡
ኣብቲ CSO እኹል ምኽንያት ውሳነ ምስዘይስማዕማዕ እንታይ ይኸውን?
ብዛዕባ እቲ እኹል ናይ ውሳነ ምኽንያት ንምምሕዳራዊ መጋባእያ ናይ ምሕታት መሰል ኣለካ፡፡ ምምሕዳራዊ መገባእያ ናይ እኹል ምኽንያት ውሳነ
ገምጋም እዩ፡፡ ኣብ ዝቕጽል ገጽ ዝበለጸ ናይ ምምሕዳራዊ መጋባእያ ሓበሬታ ንምርካብ እቲ “ምምሕዳራዊ ከይዲ መጋባእያ“ ርአ፡፡
ኣብ ናይ ህጻን ሓገዝ እኩባት ዝኾነ ሕቶ ምስዝህልወካ ቅድሚ እዚ ቅጥዒ ምፍራምካ ሕተት፡፡ ኣብ ታሕቲ ካብ ዘለው ሓሳባት ንሓደ ጥራሕ ኣመልክት፡፡
ንዓይ ውሑስ እዩ ኢለ እኣምን ከምኡ እውን ደቀይ ን DCS ናይ ህጻን ሓገዝ ምእካብ እኣእምን፡፡ ን DCS ምእካብ ናይ ህጻን ሓገዝ ክሕግዝ
ከምዘለኒ ተገንዘበ፤ ከምኡ እውን እዚ ምስዜገብር ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብ25% ይንኪ፡፡
ንዘይምሕጋዝ እኹል ምኽንያት ኣለኒ፡፡ ብኽብረትካ ኣብ ዝቕጽል ገጽ ፍርሕታትካን ሓሳባትካን ዝገልጽ ምኽንያት ግለጽ፡፡
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ብኽብረትካ እኹል ምኽንያት ንሕታት ፍርሓትካን ሓሳባትካን ንምግላጽ ምኽንያትካ ግለጽ፡፡

ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓሳብ ትኽክል ከምዝኾነ እምሕል፡፡
ናይ ዓሚል ስም(ፕሪንት ዝተገበረ)

ናይ ዓሚል ቁጽሪ

ናይ ዓሚል ክታም

ዕለት

ናይዚ ቅጥዒ ቅዳሕ ነቲ ዓሚል ሂበ ኣለኹ፡፡
ናይ ሰራሕተኛ ክታም

ዕለት

እተጸሓፈ ስም ዘይመጕዚታዊ ወላዲ

ናይ ዓሚል ቁጽሪ

ስም ህፃን

ናይ ዓሚል ቁጽሪ

ስም ህፃን

ናይ ዓሚል ቁጽሪ

ስም ህፃን

ናይ ዓሚል ቁጽሪ

ጠለብ ምምሕዳራዊ መጋባእያ
1.

ጉዳይካ ክረኣየልካ ንምሕታት ንናይከባቢኻ ቤት ጽሕፈት ኣግልግሎት ማሕበረኮም ምድዋል ትኽእል።

2. ናብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ማሕበረሰብካ ክትድውል ወይ ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳራዊ ሰማዒ ጉዳይ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ፦ Office
of Administrative Hearings, PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489፣ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልቲ ጉዳይካ ኽርኣየልካ
ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። ጉዳይካ ኽርኣየልካ እንተ ሓቲትካ፡ እቲ ጉዳይካ ተሰሚዑ ኣብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክሳብ ዝበጽሕ፡ መምርሒ ደገፍ
ህጻናት (DCS) ንጉዳይካ ኣይክርእዮን እዩ።
ጉዳይካ ኣብ ዝርኣየሉ እዋን ጠበቓ ወይ ካልእ ሰብ ንዓኻ ወኪሉ ክቐርብ ይኽእል እዩ፣ እንተ ደሊኻ ድማ ባዕልኻ ኽትቀርብ ትኽእል ኢኻ።
ምኽሪ ሕጊ ወይ ጥብቅና ክትረክብ ትኽእል ዲኻ፧
ስተይትዋይድ ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ኢልካ ናብ 1-888-201-1014 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።
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