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

  ናይ ክንክን ቆልዓ መረጋገጺ 
 Child Care Verification 

ናብ: ናይ ጉዳይ ቁጽሪ: 

ጨንፈር ደገፍ ቆልዓ(DCS)  ናይ ክንክን ቆልዓ ወጻኢታትካ መረጋገጺ ይደሊ ነዚ እዋን  . 
ብኽብረትካ ንነፍስ ወከፍ ኣብ ታሕቲ ዝተዘርዘረ ቆልዓ ናይ ክንክን ቆልዓኻ ኣቕራቢ ዝተፈልየ ናይ ክንክን ቆልዓ መረጋገጺ መልሲ ( ገጽ 2 ናይዚ ቅጺ) ከም ዝመልኣልካ 
ግበር።  ብድሕሪኡ ንነፍስ ወከፍ ናይ መልሲ ቅጺ ዕለት ክትገብረሉን ክትፍርመሉን, ናይ ዝተዋህበ ክንክን ክፍሊት መርትዖ ከተታሓሕዝ, በቲ ኣብ ታሕቲ ዝተዘርዘረ 
ኣድራሻ ድማ ናብ DCS ክትመልሶን ይግበኣካ። ናይ ክፍሊት መርትዖ ቅብሊታት ወይ ናይ ዝተሰረዙ ቸካት ቅዳሓት ክኾኑ ይኽእሉ። ነቲ ዝተመልአ ቅጺ(ጽታት) ምለሶ 
ቅድሚ’ዚ ዕለት’ዚ  . 
 
ናይ ቆልዑት ኣስማት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ዕለት  ዝተመዘዘ ወኪል 
  ጨንፈር ደገፍ ቆልዓ 
 
ምለሶም ነቶም ተመሊሶም ዝተመልኡ ቅጺ(ጽታት) ናብ: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 

ኣብ ውሽጢ        መደወሊ ቦታ         
ኣብ ወጻኢ          መደወሊ ቦታ         
TTY/TDD ኣገልግሎታት ናይ ምዝራብ ወይ ምስማዕ ድኽመት ንዘለዎም ቅሩብ ኣሎ። 
ብጻሕ ናብ ናይ መርበብ ቦታና ኣብ: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 
ዋላ ሓደ ሰብ ብምኽንያት ዓሌት, ሕብሪ, መበቆል ሃገር, እምነት, ሃይማኖት, ጾታ, ዕድመ, ወይ ስንክልና, ኣድልዎ ክበጽሖ ኣይግባእን ማለት ኣብ ስራሕ, ኣገልግሎታት, ወይ 
ዝኾነ መዳይ ናይዚ መደብ’ዚ ንጥፈታት ። እዚ ቅጺ’ዚ ምስ ዝጥለብ ብ ካልእ ቅርጽታት ክርከብ ይከኣል። 
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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 
 

  ናይ ክንክን ቆልዓ መረጋገጺ መልሲ 
 Child Care Verification Response 

ንነፍስ ወከፍ ኣብ ገጽ 1 ዝተጠቕሰ ቆልዓ ዝተፈልየ ቅጺ ምላእ። 

DCS ቁጽሪ ጉዳይ: 

ናይ ቆልዓ ክንክን ኣቕራቢ ስምን ኣድራሻን: 

ናይ ቆልዓ ክንክን ኣቕራቢ ቁጽሪ ቴሌፎን (ናይ ከባቢ ኮድ ኣጠቓልል):  (                ) 

ናይ ቆልዓ ስም: 

ኣነ ተኸፊለ $ ንነፍስ ወከፍ   ነዚ ቆልዓ እዚ።  ካብዚ ድምር, ኣነ ይቕበል 

$  ናይዚ ቆልዓ ጹረት ነፍስ ወከፍ ወርሒ  ካብ ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ወይ ካልእ ክፍለ ሃገር ወይ መንግስታዊ ዋኒን ። 

ነቲ ካብ በዓል ሕድሪ ዝተቐበልካዮ ድምር እሞ ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ወይ ካልእ ክፍለ ሃገር ወይ መንግስታዊ ዋኒን ዘይተሸፈነ  ጹረት ኣእቱ። እዚ ገጽ ን ናይ 12 ኣዋርሕ 
ክፍሊታት ቦታ ኣለዎ። እንተደኣ ተደልዩ ተወሰኽቲ ገጻት ተታሓሒዞም ኣለዉ።  

ድምር እዋን (ወርሒ/ዓመት) ድምር እዋን (ወርሒ/ዓመት) 
$  $  

$  $  

$  $  

$  $  

$  $  

$  $  

ኣነ ኣብ ትሕቲ ሕግታት ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን, ብናይ ሓሶት ምስክርነት ክቅጻዕ ከም ዝኽእል, ኣብ ግምት ብምእታውን እዚ ኣቐዲሙ ልዒሉ ዝተገልጸ ሓቅን ቅኑዕን ምኻኑ 
ይእውጅ። ኣነ DCS ነዚ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ሓበሬታ ንናይ ቆልዓ ደገፍ ዕላማ ከም ዝጥቀመሉን ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ከም ዝኣቱን ይርደኣኒ። DCS ምስ ህዝባዊ ናይ ምቅላዕ 
ፖሊሲኡ  ብዝሰማማዕ ጽሑፋዊ ጠለብ ናብ DCS ኣብ ዘቕረበሉ  ነዚ ሓበሬታ ነቲ ዘይ-ሓደራዊ ወላዲ ክቀልዖ ይኽእል።    

ዕለት ናይ ቆልዓ ክንክን ኣቕራቢ ክታም ዝተሐተመ ሽም ተንከባኻቢ 

ዕለት ናይ ወላዲ/በዓል-ሕድሪ ክታም ከምኡድማ ዝተሐተመ ሽም ወለዲ/መዕበይ 

 


