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

 ሕቶ ክለሳ ትዕዛዝ ሐገዝ ሕፃናት 
 Child Support Order Review Request 

ን፡ ዋኒኑ፡ 
 
ቁፅሪ ዋኒን 
 
ዕለት 

ሐበሬታ (መረዳእታ) ፕሮግራም 

ዘጠየቅዋ ሕቶ ክፋሊ ሐገዝ ሕፃናት ትዕዛዝ ሐገዝ ሕፃናት ከመሐይሽ ወይድማ ከተዓራርይ ድዮ።  ወልቀ ትዕዛዝ ምምዓራይ 
ወይድማ ምምሕያሽ ዋኒኖም አመልኪቱ ክልተ መማረፂታት አለዋም፡ 

1. ውልቀ ትዕዛዝ ምምሕያሽ አመልኪቶም ናብ ቤት ፋርዲ ፋይል ምክፋት። እዚይ ብውልቀ ዓርስሞ ወይድማ ብጠበቃ 
ጌሮም ከካይድ ይክእሉ። 

2. ውልቀ ትዕዛዝ ክለሳ ንክዓበረሉ ንዲሲኤስ ይሕተቱ። 

 a. ዲሲኤስ ንዓርሶም ወይድማ ካሊእ አካል ትዕዛዝ ክህብ ኢሉ ዝገብሮ ምንም ዓይነት ሐገዝ ምክሪ ሕጊ አየቅርብንዮ። 

 b. ዲሲኤስ ውልቀ መረዳእታታቶም ክለሳ ይገብር። 

  (1) ምናልባት ውልቀ ትዕዛዞም ንክለሳ ዘብቅዓ እቲ ዝወሐደ መስፈርቲታት ዘየማልእ እንተደአኮይኑ ዲሲኤስ ምንም 
ዓይነት ዝገብሮ ነገራት የብሉን። 

  (2) ምናልባት ውልቀ ትዕዛዞም እቲ ዝነአስ መስፈርቲ ክለሳ ዘሮማልእ እንተደአኮይኑ ዲሲኤስ ዋኒኖም ናብ አቃቢ ሕጊ 
ጠበቃ ይመርሐ ወይድማ ከምአድላይነቱ ናብ ካሊእ ኤጀንሲ ሕፃናት ንምምዓለይ ወይድማ ንምምሕያሽ ይመርሐ። 
እቲ ዝተሐተ መስፈርቲታት ሮቅሐ ድማ፡ 

   (a) ዲሲኤስ ንጠቅላላ ወገናት ትዕዛዝ ንምሃብ ወድዓዊ ሐበሬታ አድራሻ ይደልይ። 

   (b) መንግስቲ ዋሽንግተን አብ ጠቅላላ አባላት ትዕዛዝ ንምሃብ ሕጋዊ አፋልጠ ረቂቅ ሕጊ ክህልዋ አለዋ። 

   (c) አንተወሐደ እቲ መጠን ሐገዝ አብ መወዳእታ ዝተነፅረሉ እዋን ሰለስተ ዓመት ክሐልፋ አለዋ። 

   (d) ጠቅላላ መጠን ዝተነፅረ ሐገዝ አብቲ ዝቀረበ ትዕዛዝ እንተወሐደ ካብ 25 ፐርሰንት ንላዕሊ ክከውን አለዋ 
Washington State መርሃ-ግብሪ ሐገዝ ሕፃወንቲ ን ካብ ዝነተፅረ ንታሕቲ ክከውን አለዋ ከምኡውን አብቲ 
ንፅር ኾይኑ ዝተቀመጠ መጠንን አብመንጎ እቲ ሐድሽ ዘሎ አፋላላይ እንተወሐደ ብውርሒ 100.00 ክከውን 
አለዋ። 

   (e) ጠቅላላ መጠን ሐገዝ እቲ ትዕዛዝ ሕያው ኮይኑ አብ ዝፅንሐሉ እንተወሐደ 2,400.00 ክልወጥ አለዋ። 

   መዘካከሪ፡ አብ ላዕሊ አብ መወዳእታ ዝተነፅሩ ክልተ መስፈርቲ ሮቅሐ ትፅቢት ዝግበረሎም እቲ ትዕዛዝ 
ንሕፃውንቲ ሽፋን ኢንሹራንስ ጥዕና ንምሃብ መስፈርቲ ዘይብሉ እንተደአኮይኑ እዩ። 

ምናልባት እቲ ሕፃን ሐገዝ ሕዝቢታት ወይድማ ሐገዝ ጥዕና ሐለዋ ብፋለይ ደንብታት ዝተሐቆፋ እቲ ሕፃን 
እንተደአተመዝጊቡ እዩ። 

1. ዲሲኤስ ብሕፅፅ እቲ ሕቶ ወልቀ ክለሳ ትዕዛዝ ምምዓራይ ወይድማ ምምሕያሽ አብ ሕድ ሕድ 35 ወርሒታት የካይድ። 

2. ምናልባት ብዘይ ናይ ዲሲኤስ ሐገዝ ትዕዛዞም ምትዕርራይ ወይድማ ምምሕያሽ እንተደአደልዬም ወይ ቤት ጽሕፈት 
ጠበቃ ወይድማ ዲሲኤስ አብ ኩነታት ትዕዛዝ ሐገዝ ሕፃናት ተባሂሉ ብመንግስቲ ዋሽንግተን ዝምደብ ክፅድቅ አለዋ። 

ምናልባት ዲሲኤስ አብ ወልቀ ትዕዛዞም ክለሳ ክገብር ዝደልዩ እንተደአኮይኖም ናይዚ ፎርም ገጽ 2 ን 3 መሊኦም 
ይሞለስዋ። ንተወሳኪ ሮቅሐ መስፈርቲታት አብ ገፅ 2 ዝርከብ መምርሒታት ይርአዩ። 



CHILD SUPPORT ORDER REVIEW REQUEST ገጽ 2 
DSHS 09-741 TI (REV. 07/2013) Tigrigna 

 

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

 ድጋፍ ሕፃናት ትእዛዝ መሕተቲ 
 Child Support Order Review Request 

ሽም ጠያቄ (ሐታቲ)፡ ቁፅሪ ዋኒን፡ 

መምርሒታት 

ምናልባት ንምምሕያሽ ወይድማ ንምምዓራይ ዋኒኖም ዲሲኤስ ክለሳ ክገብር ዝደልዩ እንተደአኮይኖም እዚይ ፎርም 
ብምጥቃም ክለሳ ክገበረሎም ሕቶኦም የቅርቡ። 

ፎርማኦም ክፋርሙ ትፅቤት ይግበር ምላሽም ፅሐፎም የቅርቡ። ፅሊሞ ወይድማ ስማያዊ እስክርቢቶ ይጠቀሙ። 

አብ ገፅ 3 ዝተነፅረ አድራሻ ዲሲኤስ ኩሎም መስፈርቲታት አማሊኦምን ፈርሞም ይመለስዋ። ምናልባት ኤጀንሲ ሐገዝ 
ሕፃናት እንተደአኮይኖም ሐላፊነት ዝተወሃቦ ተወካሊ እቲ ፎርም ፈሪሙ ይልአኮ። 

ሙሉእ ብሙሉእ አማሊኦም እዚኦም ዝስዓቡ ፎርም ይምለሱ፡ 

1. ናይዚ ፎርም ገጽ 2 ን 3። 

2. መንግስቲ ዋሽንግተን መርሐ-ግብሪ ሐገዝ ሕፃናት ወርክ ሽት (የተሐሕዙ)። ወልቀ መንነቶምን ስድራ ቤት አመልኪቱ 
ይምልኡ። ዲሲኤስ እቲ ካሊእ ወገን መረዳእታ ፋይናንስ ከቅርብ ንምዓባር ይፋትን። 

3. መግለፂ ፋይናንስ (ይተሐሐዝ)። ምናልባት ትዕዛዝ ቤት ፋርዲ እንተደአሃሊዋም ጥራሕ እዚይ ፎርም ይምልኡ። 

4. ሚስጥራዊ ሐበሬታ ፎርም (ይተሐሐዝ)። ምናልባት ትዕዛዝ ቤት ፋርዲ እንተደአሃሊዋም ጥራሕ እዚይ ፎርም ይምልኡ። 

5. አድንድዬም ሚስጥራዊ ሐበሬታ ፎርም (ይተሐሐዝ) ምናልባት እንደተአ ካብ ክልተ ንላዕሊ ሕፃውንቲ እንተደአሃሊዋም። 
ምናልባት ትዕዛዝ ቤት ፋርዲ እንተደአሃሊዋም ጥራሕ እዚይ ፎርም ይምልኡ። 

ዝስዓቡ ሰነዳት አተሐሐዝ ። ምናልባት እዚኦም ሰነዳት እንተደአዘይሃሊዋም ንምታይ ከምዘይብሎም ዝገልፅ መብሪሂ ፅሑፋ 
የቅርቡ። 

1. ናይ መወዳእታ ክልተ ናይ ፌደራል ኡተት ታክስ ተመላሲ ፎቶ ኮፒ። 

2. ሰለስተ ናይ ክፋሊት መግለፂ ፎቶ ኮፒ። 

ዲሲኤስ ወይድማ ጠበቃ ዓቃቢ ሕጊ ዝኮነ ይኹን ዝልእክወዋ ሰነዳት ምስ ካሊእ አካል ዘሎ ወልቀ ሐገዝ ትዕዛዝ ይለዋወጥ 
ከምኡውን እቲ ሰነዳት አብ ቤት ፋርዲ ሕዝቢታት ፋይል ይገብር። 

1. እቲ ካሊእ ወገን ስለ ወልቀ ትዕዛዝ ሐገብ መረዳዕታ ሐበሬታ ፋይናንስ ናይምርአይ መስል አለዋ። 

2. ወልቀ መፋለይ መረዳእታታት (አድራሻ፡ ትውልዲ ዘመን፣ ቁፅሪ ማሕበራዊ ድህንነት) ቅድሚ እቲ ስነዳት ናብ ዲሲኤስ 
ምልአኮም የልዓልዋ። 

አነ ዝደሊ ትዕዛዝ ሐገዘይ ዲሲኤስ ክለሳ ጌሩ ምምዕራይ ወይድማ ምምሕያሽ ክገብረለይ እዩ ምክንያቱ (አብ ታሕቲ 
ዝተቀመጠ ሳንድቅ ዋኒኖም የመልክቱ)፡ 

1.   ኡትወተይ ተለዊጡ። 

2.   ናይቲ ካሊእ ወላዲ ኡትወት ተለዊጡ። 

3.   እንተወሐደ ሐደ ዋኒን ሕፃናተይ። 

 a.   አስርተ ክልተ ዓመት ወይድማ ካብኡ ንላዕሊ።  ካብ ወድዓዊን እዋናዊ ትዕዛዝ ተለዊጡ እዩ። 

 b.   አብ ዝተፈለየ ገዟ እየ ዝነብሮ። 

 c.   ናብ ቤት ትምህርቲ አይከይድን አለኩ ወይድማ አብ ገዟ እየ ዝነብሮ ዘሎኹ። 

4.   አብ ትዕዛዘይ ድልየት መስፈርቲ ኢንሹራንስ ጥዕና ይወስክ። 

5.   አነ አካል ጉድአተኛ እየ ብሐገዝ ትካላት እየ ዝነብር። 

6.  ካልኦት (ዝርዝር አቅርብ):    
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ተረዲኡኒ ተስማሚዓ፡ 

1. ምናልባት ንዲሲኤስ ጠቅላላ ዘድልዬ ሐበሬታታት እንተደአዘይሃባዬ ዲሲኤስ ትዕዛዘይ ክለሳ አይገብረሉን እዩ።  

2. ዲሲኤስ ዋኒነይ ክለሳ ዝገብረሉ ንምምሕያሽ ወይድማ ንምትዓርለይ ድንጋጌታት ቀረብ ሕፃናት ጥራሕ እዩ ወይድማ 
ንጥዕና ኢንሹራንስ ሕፃናት ጥራሕ እዩ፡፡ ዲሲኤስ ብትዕዛዝ ቤት ፍርዲ ሐላዊ ሕፃን ለውጢ አብዝገበሮ ክለሳ ናይ ምሃብ 
መስል የብሉን ወይድማ ካሊእ ዋኒን ብቤት ፋርዲ አፋልጦ ዝተወሃቦ ክለሳ ምግባር አይክእልን። 

3. ዲሲኤስ አነ እዝህቦ ሐበሬታ መረዳእታ ዝጥቀመሉ ሐገዝ ሕፃናት ንምጥያሽ ምምሕያሽን ንምጥንካር እዩ። 

 a. ዲሲኤስ ነዚይ ዓላማ ጥራሕ እዩ ምስ ካልኦት መንግስታዊ ኤጀንሲ መረዳእታ ዝለዋወጥ። 

 b. ዲሲኤስ መረዳእታታት ንመንግስቲ ዝልእኮ ናይ ፌደራል ሕግን ስነ-ስርዓት ብዝፈቅደ መሰረት እዩ። 

 c. አነ ንዲሲኤስ ናይ ካሊእ ወላዲን ሚስጥራዊ መረዳእታ ሕቶ ክሐትት ይክእልዮ። 

4. ሕቶይ ክለሳ ምስተገበረሉ ዲሲኤስ እቲ ዋኒን ናብ ዓቃቢ ሕጊ ጠበቃ የተሐላልፋ ምናልባት፡ 

 a. አብ ገፅ 3 ዝተሐተቱ ሐበሬታ ዲሲኤስ ጠቅላላ ሐበሬታ ይቅበል። 

 b. ምኔነይ መስፈርቲታት ሮቅሐ ምምሕያሽ ወይድማ ምትዕርራይ ዘማለአ እዩ። 

 መዘካከሪ፡  ዲሲኤስ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ጠበቃ ዝተለአከ ሕቶታት ከውፃእ አይክእልንዩ። 

5. ምናልባት ትዕዛዘይ ሕጋዊ ሮቅሐ ዘየማልእ እንተኮይኑ ወይድማ ሮቅሐ ክለሳ ዘየማልእ እንተደአኮይኑ ዲሲኤስ ወይድማ 
ዓቃቢ ሕጊ ጠበቃ ወልቀ ትዕዛዝ ሐገዛይ ናብ ቤር ፋርዲ ከይድ ምምሕያሽ ወይድማ ምትዕርራይ ከግበረሉ ይወስንዩ። 

6. ምናልባት ዓቃቢ ሕጊ ወልቀ ትዕዛዝ ሐገዝ ከይዲ ምምዓለይ ወይድማ ምምሕያሽ ክካየድ እንተደአወሲኑ ፈላማይ ዕለት 
ከይዲ ምልዋጥ ዳኛ ቤት ፋርዲ አብቲ ንቤት ፋርዲ ዝቀረበ ፋይል አብዝፋርመሉ እዋን ይከውን። ዳኛ እቲ መጀመሪ 
ዕለት ይውስን። 

7. ዝተመሐየሽ ወይድማ ዝተቀናጀው ትዕዛዝ ሐገዝ ዝዓበየ ወይድማ ዝተሐተ ክፋሊት ሐገዝ ክከውን ይከእልዩ። 

8. ብወልቀይ ናቤት ፋርዲ ትዕዛዝ ሐገዝ ከመሐየሽ ወይድማ ክተዓራረይ ናይ ምሕታት መስል አለኒ። 
 
 
 
    
ዕለት  ወለዲታት ዝፈረሙሉ መዓልቲ 
 
    
ዕለት  ተወከልቲ ወለዲታት ዝፈረሙሉ መዓልቲ 
 
    
  ፅሑፋ ሽም ተወከልቲ ወለዲታት 
 
  
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
ኣብ ውሽጢ        ክሊ ጻውዒት         
ወጻኢ ካብ        ክሊ ጻውዒት         
ምዝራብ ወይ ምስማዕ ንእተሰኣኖም፡ ኣገልግሎታት TTY/TDD ኣሎ። 
መርበብ ሓበሬታና ብ፥ www.dshs.wa.gov/dcs 
 

ብምኽንያት ዓሌት፡ ሕብሪ ቈርበት፡ መበቈል ዓዲ፡ እምነት፡ ሃይማኖት፡ ጾታ፡ ዕድመ፡ ወይ ስንክልና፡ ኣብ ስራሕ፡ 
ኣገልግሎታት፡ ወይ ዝኾነ መዳይ ንጥፈታት ናይዚ ፕሮግራም ዝኾነ ሰብ ኣድልዎ ኣይኪፍጸሞን እዩ።  እዚይ ፎርም አብ 
ዝህተትሉ እዋን ከምመማረፃ ፎርማት አድላይ እዩ። 
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