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

ავტომატური გადახდის უფლებამოსილება და თანხების ელექტრონულად 
გადარიცხვის შესახებ ინფორმაცია 

Automatic Payment Authorization and Electronic Funds Transfer Information 
რა არის ავტომატური გადახდის უფლებამოსილება?  
ავტომატური გადახდის უფლებამოსილება არის თქვენი ნებართვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ალიმენტების განყოფილებამ (DCS) 
გამოქვითოს ალიმენტი თქვენი მიმდინარე ან შემნახველი ანგარიშებიდან თანხების ელექტრონულად გადარიცხვის გზით (EFT).   

1. თქვენ ირჩევთ თარიღს ან თარიღებს თვეში, როდესაც DCS განახორციელებს დაქვითვებს. თქვენ ვერ დაგეგმავთ დაქვითვებს 
კვირის დღის მიხედვით. 

2. თუ დაქვითვის დღე ემთხვევა შაბათს, კვირას, ბანკის დასვენების დღეს ან შტატის დღესასწაულს, DCS თანხას დაქვითავს 
შემდეგ სამუშაო დღეს.  

3. თუ დაქვითვის დღე ემთხვევა თვის ბოლო დღეს და ეს დღე არის შაბათი ან კვირა, DCS თანხას დაქვითავს თვის ბოლო 
სამუშაო დღეს.  DCS გადახდას მიაბამს თქვენს საქმეს იმ დღეს, როდესაც დაქვითვა შესრულდება.  

EFT დაქვითვა ვერ შეცვლის ფედერალურად სავალდებულო დაკავებებს ხელფასიდან.  თუ თქვენი საქმე მოითხოვს, რომ 
DCS-მ დაადგინოს შემოსავლის დაკავება, ჩვენ გავაგრძელებთ ამის შესრულებას.  

თქვენ ასევე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ საიტზე https://secure.dshs.wa.gov/dcsonline/, ონლაინ გადახდისთვის. 

თუ მსურს ავტომატური გადახდის დაქვითვა ჩემი საბანკო ანგარიშიდან, რას ვაკეთებ?  
სახელმძღვანელოდ შეინახეთ მოცემული ფორმის 1 გვერდი.  

შეავსეთ მოცემული ფორმის 2 გვერდი (ავტომატური გადახდის უფლებამოსილება).   

1. თუ ერთიანი ანგარიში გაქვთ, დარწმუდით, რომ ორივე ანგარიშის მფლობელმა მოაწეროს ხელი უფლებამოსილებას.  

2. დაურთეთ თქვენი საბანკო ანგარიშის განულებული ჩეკი ან დეპოზიტზე თანხის შეტანის ქვითარი.  

მოცემული ფორმის გვერდი 2 და განულებული ჩეკი ან დეპოზიტზე თანხის შეტანის ქვითარი დაუბრუნეთ:  
 

DIVISION OF CHILD SUPPORT  
EFT PAYMENTS  
P O BOX 9010  
OLYMPIA WA 98507-9010   
ან გააგზავნეთ ფაქსის ნომერზე 360-664-5109 

რა ხდება შემდეგ?  
შეიძლება საჭირო გახდეს თქვენს ალიმენტებზე პასუხისმგებელი მოხელის დასტური ავტომატურ დაქვითვაზე.   

DCS-ი დაადასტურებს თქვენი საბანკო ანგარიშის ნომერს.   

თქვენ მიიღებთ დაწყების თარიღისა და დასაქვითი თანხის დამადასტურებელ წერილს. 

დაახლოებით 30 დღე სჭირდება დაქვითვის დაწესებას. 

თქვენ უნდა გააგრძელოთ ალიმენტების გადახდა მანამ, სანამ დაიწყება დაქვითვები.  

რა მოხდება, თუ ჩემი ბანკი ვერ უზრუნველყოფს ავტომატურ დაქვითვას?  
თუ თქვენი ბანკი არ უზრუნველყოფს თანხის დაქვითვას არასაკმარისი თანხის, შეჩერებული გადახდის ან დახურული 
ანგარიშის გამო, DCS-ი გააუქმებს შემდგომ ავტომატურ დაქვითვებს თქვენი საბანკო ანგარიშიდან.  თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ 
თქვენი ბანკი ვერ უზრუნველყოფს დაქვითვას, დარეკეთ DCS-ში მისამართზე 800-468-7422. 

როგორ უნდა შევწყვიტო ან შევცვალო ავტომატური გადახდა?  
უნდა დარეკოთ DCS სათაო ოფისს ტელეფონზე 800-468-7422 დაქვითვის შეწყვეტის ან შეცვლისთვის. 
მხოლოდ DCS-ს შეუძლია შეაჩეროს ან შეცვალოს დაქვითვა, ბანკს - არა. 

1. მიეცით DCS -ს სულ მცირე 10 დღე დაქვითვის შესაჩერებლად ან შესაცვლელად.  DCS-მ შეიძლება ვერ შეძლოს დაქვითვის 
შეჩერება ან შეცვლა, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ინფორმირებული სულ მცირე 10 დღით ადრე გეგმიური გადახდის დღემდე. 

2. თქვენი ბანკი ვერ შეაჩერებს ან შეცვლის დაქვითვას. 
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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 
 
 ავტომატური გადახდის უფლებამოსილება 
 Automatic Payment Authorization 

გადამხდელი მშობლის სახელი ელ. ფოსტის მისამართი (არჩევითი) 

საფოსტო ყუთი ან ქუჩის მისამართი 

ქალაქი შტატი ZIP კოდი 

სოციალური დაზღვევის ნომერი დღის ტელეფონის ნომერი 

ანგარიშის ნომერი 
  მიმდინარე 
  შემნახველი 

ბანკის კოდი 

ბანკის სახელი ფილიალის ტელეფონის ნომერი 

ყოველი დასაქვითი თანხა მთლიანი თვიური დაქვითვა 

დაქვითვის თარიღები ყოველ თვეში დაქვითვების დაწყების თარიღი 

ვიძლევი ჩემი ანგარიშიდან თანხის დაქვითვის ნებართვას ვაშინგტონის შტატის ალიმენტის რეესტრში 
გადასახდელად. 

ანგარიშის მფლობელის ხელმოწერა 

ანგარიშის მფლობელის ხელმოწერა (ერთობლივი ანგარიშების შემთხვევაში) 

FOR DCS USE ONLY (მხოლოდ DCS-ს მიერ მოხმარებისთვის) 
BASIC INDIVIDUAL NUMBER IV-D CASE NUMBER DCS OFFICE 

 
დაურთეთ ანულირებული ჩეკი ან დეპოზიტზე თანხის შეტანის ქვითარი 

 
არცერთი პირი, მისი რასის, ფერის, ეროვნების, სარწმუნოების, რელიგიის, სქესის, ასაკის, ან შრომისუუნარობის გამო 
არ განიცდის დისკრიმინაციას დასაქმებაში, მომსახურებაში, ან პროგრამის საქმიანობის რომელიმე ასპექტში. 
წინამდებარე ფორმა ხელმისაწვდომია ალტერნატიულ ფორმატებში, მოთხოვნისამებრ. 
 


