STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

አውቶማቲክ የክፍያ ፈቃድ እና የኤሌክትሮኒክስ ፈንድ የገንዘብ መላኪያ መረጃዎች
Automatic Payment Authorization and Electronic Funds Transfer Information
አውቶማቲክ የክፍያ ፈቃድ ምንድነው?
አውቶማቲክ የክፍያ ፈቃድ ማለት እርስዎ ከቼክ ወይም ከቁጠባ ሂሢብዎ ላይ በኤሌክትሮኒክስ የገንዘብ መላኪያ መንገድ አማካይነት የልጅ
ቀለብ የህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል ተቀናሽ እንዲያደርግ የሚሰጡት ፈቃድ ነው።
1.

እርስዎ የህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል እነዚህን የተቀነሱትን ክፍያዎች የሚወስድበትን ቀን ወይም ቀናት ይመርጣሉ። እርሰዎ ተቀናሽ
የሚደረግባቸውን ቀናት የሳምንቱን ቀን መነሻ በማድረግ ቀጠሮ መያዝ አይችሉም።

2.

ክፍያው የሚቀነስበት ቀን ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ባንክ በማይሰራበት የበዓል ቀን ወይም የግዛት ክብረበዓል ላይ ከዋለ የህፃናት ድጋፍ ዋና
ክፍል ክፍያውን በሚቀጠለው የስራ ቀን ተቀናሽ ያደርጋል።

3.

የተቀናሽ ቀን በወሩ መጨረሻ ቀን ላይ የሚውል ከሆነ እና ቀኑ ቅዳሜ ወይም እሁድ ከሆነ የህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል ክፍያውን በወሩ
የመጨረሻ የስራ ቀን ተቀናሽ ያደርጋል። የህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል ገንዘቡ ተቆራጭ በተደረገበት ቀን ክፍያውን በእርስዎ ጉዳይ
ላይ ተፈፃሚ ያደርጋል።

በኤሌክትሮኒክስ የገንዘብ መላኪያ መንገድን በመጠቀም የሚቀነስ ተቀናሽ ከደመወዝ በፌዴራል ደረጃ የሚቆረጠውን ክፍያ
አይተካም። በእርስዎ ጉዳይ የህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል ገቢ ቆርጦ እንዲያስቀር የሚያስገድደው ከሆነ እኛ ይህንን ማድረግ
እንቀጥልበታል፡፡
እርስዎ በተጨማሪ በኦንላይን https://secure.dshs.wa.gov/dcsonline/ ተመዝግበው መክፈል ይችላሉ።
እኔ ከባንክ ሂሣቤ ክፍያ በአውቶማቲክ መንገድ እንዲቀነስ ከፈለግኩ ምን አደርጋለሁ?
ለወደፊት ማጣቀሻነት እንዲረዳዎት የዚህን ቅጽ ገጽ 1 ይያዙ።
የዚህን ቅጽ 2ኛውን ገጽ (አውቶማቲክ የክፍያ ፈቃድ) ይሙሉት።
1.

እርስዎ የጋራ ሂሣብ ካልዎት ሁለቱም የሂሣቡ ባለቤቶች ፍቃዱን በፊርማቸው መፍቀዳቸውን እርግጠኛ ይሁኑ።

2.

ቀሪ የተደረገ ቼክ ወይም የተቀማጭ ሂሣብ ቅጽ ለባንክ ሂሣብዎ እንዲሆንዎ ያያይዙ።

የዚህን ቅጽ 2ኛውን ገጽ እና ቀሪ የተደረገው ቼክ ወይም ተቀማጭ ሂሣብ ቅጽ ከታች ለተጠቀሰው ተቋም ይመልሱ፡
DIVISION OF CHILD SUPPORT
EFT PAYMENTS
P O BOX 9010
OLYMPIA WA 98507-9010
ወይም በ360-664-5109 ፋክስ ያድርጉላቸው
ከዚያስ ምን ይደረጋል?
የሰው የድጋፍ አስፈፃሚ ኦፊሰር የእርስዎን አውቶማቲክ የክፍያ መቁረጥ ሂደትን ሊያረጋግጥ ይችላል።
የህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል የእርስዎን የባንክ ሂሣብ ቁጥር።
እርስዎ የመጀመሪያውን ቀን እና የተቆረጠውን የገንዘብ መጠን የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ይቀበላሉ።
ተቀናሹን ለማመቻቸት ወደ 30 ቀናት ይፈጃል።
እርስዎ በአውቶማቲክ ዘዴ የመቁረጥ ሂደቱ እስከሚጀምር ድረስ የልጅ ቀለብ ክፍያውን ቀጥለው መክፈል አለብዎት።
የእኔ ባንክ አውቶማቲክ የክፍያ ተቆራጭ ካላከበረ ምን ይፈጠራል?
በቂ ገንዘብ ባለመኖሩ፣ ክፍያ እንዲቆም በመታዘዙ ወይም ሂሳብ በመዘጋቱ ምክንያት የእርስዎ ባንክ አውቶማቲክ የክፍያ ተቆራጭ
ካላከበረ የህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል ከእርስዎ ባንክ ሂሳብ አውቶማቲክ ተቀናሽ ወደፊት እንዳይደረግ ይሰርዛል፡፡ የእርስዎ ባንክ
ተቀናሽ ክፍያውን አላከበረም ብለው ካሰቡ ለህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል 800-468-7422 ይደውሉ።
አውቶማቲክ ክፍያውን እንዴት ማስቆም ወይም መለወጥ እችላለሁ?
እርስዎ ተቀናሹን ለማስቆም ወይም ለመለወጥ ለህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል ዋና መ/ቤት በስልክ ቁጥር 800-468-7422 ይደውሉ።

DCS ብቻ ነው ተቀናሹን ማቆም ወይም መለወጥ የሚችለው ባንኩ አይችልም።
1.

ተቀናሹን ለማስቆም ወይም ለመለወጥ ቢያንስ ከ10 ቀናት በፊት ይፍቀዱ። የህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል እኛ የክፍያው ቀን ከመድረሱ
ቢያንስ ከ10 ቀናት በፊት እንድናውቅ ካልተደረግን ተቀናሽ ገንዘቡን ማስቆም ወይም መለወጥ አይችልም።

2.

የእርስዎ ባንክ ተቀናሽ ክፍያውን ማቆም ወይም መለወጥ አይችሉም።
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STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

አውቶማቲክ የክፍያ ፈቃድ
Automatic Payment Authorization
የከፋይ ወላጅ ስም

ኢሜይል አድራሻ (የግድ ያልሆነ)

ፖ.ሣ.ቁ ወይም የመንገድ አድራሻ

ከተማ

ስቴት

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር

የቀን መገኛ ስልክ ቁጥር

የባንክ ሒሳብ ቁጥር

በቼክ
ቁጠባ ሒሳቦች

ዚፕ ኮድ

የባንክ ሩቲንግ ቁጥር

የባንክ ስም

የቅርንጫፍ ስልክ ቁጥር

የእያንዳንዱ ተቀናሽ የገንዘብ መጠን

ጠቅላላ ወርሃዊ ተቀናሽ

በየወሩ ተቀናሽ የሚደረግባቸው ቀናት

ክፍያ ተቀናሽ መደረግ የሚጀምርበት ቀን

ከላይ የተጠቀሰው ተቀናሽ ከእኔ ሂሣብ ተቀናሽ ተደርጐ በዋሽንግተን ግዛት የድጋፍ ምዝገባ ክፍል እንዲከፈል ፈቅጃለሁ።
የሂሣቡ ባለቤት ፊርማ

ይህ ነባሩን EFT ላይ ለውጥ ለማድረግ ነው?

አዎ

የሂሣቡ ባለቤት ፊርማ (ለጋራ ሂሣብ)

FOR DCS USE ONLY (ለህፃናት ድጋፍ ዋና ክፍል አገልግሎት ብቻ)
BASIC INDIVIDUAL NUMBER

IV-D CASE NUMBER

DCS OFFICE

ውድቅ የተደረገውን ቼክ ወይም የተቀማጭ ገንዘብ ማስገቢያ ሰነድ ያያይዙ
ማንም ሰው በዘር፣ በቆዳ ቀለም፣ ትውልድ ሃገሩ፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ ዕድሜ ወይም የአካል ጉዳተኝነት የተነሳ የሥራ ቅጥር፣
አገልግሎቶችን በማግኘት፣ ወይም በማናቸውም የፕሮግራሙ እንቅስቃሴዎች መድልዎ ሊፈጸምበት አይችልም። ይህ ቅጽ
በተለያዩ ቅርጸቶች ጥያቄው ሲቀርብ ማግኘት ይቻላል።
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አይ

