
 

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

 ንዘይ ሓላፍነታዊ ወላዲ ናይ ህጻን ሓገዝ ንምትግባር መመልከቲ   

 Noncustodial Parent Child Support Enforcement Application  

ብኽብረትካ ነፍሲ ወከፍ ሕቶ ብሙሉእ ከም ዝኸውን ጌርካ መልስ። ብዘይካ ንፌርማኻ, ኩሉ መልስታት ብሰማያዊ ወይ ጸሊም ቀለም ጥራይ  ኣጉሊሕካ ጸሓፍ። እንተደኣ 

መልሲ ዘይብልካ ኮይኑ, ኣብቲ ቦታ “UNK” ኢልካ ጸሓፍ። እንተደኣ ትወሳኺ ቦታ ደሊኻ ንዝኾነ መልሲ ንምምላስ, ካልእ ንበይኑ ወረቐት ተጠቒምካ ምስ እዚ ፎርም 

ኣጣብቆ። ጨንፈር ናይ ህጻን ሓገዝ (DCS) ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪታት ንናይ ሓገዝ ህጻን ዕላማታት ንምትግባር ኣብ ዓምዲ IV-D ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት 
ትግባረ ተጠቒሱ ከም ዘሎ ክጥቀም እዩ።   

I.  ግላዊ ሓበሬታኻ   
1.  ሙሉእ ስም  መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

      

2.  ዕለት ልደት 

      

3.  ጾታ 

      

4. ቁጽሪ ማሕበራዊ ሓለዋ   

      

5.  ካልእ ስም እትጥቀመሉ 

      

6.  መበቆል ዓሌትካ 

      

7.  ቁመት 

      

8.  ክብደት 

      

9. ሕብሪ ጸጉሪ 

      

10. ሕብሪ ዓይኒ 

      

11.  እንተደኣ ብካልእ ቋንቋ ብዘይካ ኢንግሊሽ ደብዳበ ክመጸካ ደሊኻ, እቲ ቋንቋ ጸሓፎ: 
      

12.  ትውልዲ ቦታ: ከተማ ምምሕዳር ሃገር 

                  

13.  ኣባል ናይ ህንዲ ቀቢላ ዲኻ?    ኖኖ      እወ።     እወ ተኾይኑ, ኣየናይ ቀቢላ?        

14.  ኣብ ፍሉይ ቦታ ዲኻ ትቕመጥ?    ኖኖ      እወ።     እወ ተኾይኑ, ኣበየናይ ሕዙእ ቦታ?        

15. ኣ ድራ ሻ ደ ብዳ :  ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና  ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

                        

16.  ኣድራሻ መንበሪ:  ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

 (ካብቲ ናይ ደብዳበ ኣድራሻ ፍሉይ ተኾይኑ)                          

17.  ቁጽሪ ናይ ገዛ ተሌፎን 

      (     ) 
18.  መልእኽቲ /ቁጽሪ ሞባይል ተሌፎን  

 (     ) 
19.  ቁጽሪ ተሌፎን ስራሕ 

     (     ) 

20.  ሙሉእ ስም ኣደ: መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

 (ወላ ተሞይታ ውን ጥቐስ)                   

21.  ቀዳማይ ስም ኣደ: መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

                   

22.  ኣድራሻ ኣደ:   ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

                        

23.  ሙሉእ ስም ኣቦ: መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

      (ወላ ተሞይቱ ውን ጥቐስ)                   

24  ኣድራሻ ኣቦ: ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

                         

25.  ኣባል ናይ ዕቑር ወተሃደራዊ ሓይሊ ዲኻ?    ኖኖ      እወ።  እወ ተኾይኑ, ሕቶታት መልስ 26–28 መልስ።  ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 29 ኪድ። 
26.  ጨንፈር ኣገልግሎት 

      
27.   ዕቑር 
   ሃገራዊ ሓለዋ 

28.  ቦታ ሓላፍነት 

      

እዞም ዝስዕቡ ናይ መቕርብካ,የዕሩኽትኻ ወይ ቦታታት DCS ዝረኽበካ ሓበሬታ ዘርዝር : 
29.  ስም 

      

30.  ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና:  ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ         ዚፕ ኮድ 

                        

31.  ቁጽሪ ተሌፎን 

      

32.  ዝምድና ምሳኻ 

      

33.  ስም 

      

34.  ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና:  ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ         ዚፕ ኮድ 

                        

35.  ቁጽሪ ተሌፎን 

      

36.  ዝምድና ምሳኻ 
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II.  ሓበሬታ ብዛዕባ ስራሕካን ማሕበርካን  

 DCS ጠለብካ ንምትግባር ንምሕጋዝ, ብኽብረትካ ሰለስተ ናይ መወዳእታ ቅዳሕ ወረቐት ክፍሊትካ ኣተሓሒዘልና። 

1.  ናይ ውልቅኻ ስራሕ ዲኻ ትሰርሕ?    ኖኖ      እወ።  እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 2–4 መልስ።  ኖኖ ተኾይኑ, ናብ 5 ሕቶ ኪድ።  

2.  ስም ትካል 

      
3.   ብውልቂ ዝውነን  
   ኮርፖሬሽን 
   ሽርካ 

4.  ኣድራሻ ትካል: ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና  ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

                         

5.  ስም ኣስራሒኻ 

      
  ዓመት ሙሉእ ዘስርሕ 
  ወቕታዊ ዘስርሕ  

6.  ኣድራሻ ኣስራሒኻ: ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

                         

7.  ቁጽሪ ተሌፎን ኣስራሒኻ 

      

8.  መዓልታት ኣብ ሰሙን ትሰርሓኡ  

      

9.  ናይ ስራሕ ሰዓታት  

      

10.   ኣስራሒ ካብ ኢንድያን ቀቢላ እዩ   ዝሰርሓሉ ብኢንድያን ዝውነን ኣብ ሕዙእ ቦታ ዝርከብን ትካል እዩ    
   ዝሰርሓሉ ብቀቢላ-ዝውነን ትካል እዩ                           ኣስራሒ ምስ ናይ ኢንድያን ቀቢላ ዝተሓሓዝ የብሉን  

11.  ኣባል ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ዲኻ ?    ኖኖ      እወ።  እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 12–14 መልስ።  ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ክፍሊ III ኪድ። 

12.  ስም ማሕበር 

      

13.  ቁጽሪ ቦታ  

      

14.  ኣድራሻ ማሕበር: ቁ.ጻ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና  ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

                         

III.  ናይ ጥዕናኻ ውሕስነት ሓበሬታ  

1. ናይ ጥዕና ውሕስነት ብኣስራሒኻ, ማሕበር, ወይ ኢንድያን ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት  ዲዩ ዘሎካ?      ኖኖ      እወ።   

እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 2–7መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 8 ኪድ።  

2.  ስም ናይ ውሕስነት ትካል 

      

3.  ቁጽሪ ፖሊሲ  

      

4.  ቁጽሪ ጉጅለ  

      

5.  ኣድራሻ ትካል ኢንሹራንስ: ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና  ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ  

                         

6.  ዓይነት ሸፈነ:  ናይ መድሃኒት ጥራይ   ናይ ስንን መድሃኒትን   
   ናይ ስኒ ጥራይ  ካልእ (ጥቐስ):         

7.  ዝሰርሓሉ ዕለት 

      

8.  ዝኾነ ካልእ ናይ ጥዕና ውሕስነት ኣሎካ’ዶ ?     ኖኖ      እወ።  እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 9–14 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 15 ኪድ።  

9.  ካልእ ናይ ውሕስነት ትካል ስም  

      

10.  ቁጽሪ ፖሊሲ 

      

11.  ቁጽሪ ጉጅለ  

      

12.  ካልእ ናይ ውሕስነት ትካል ኣድራሻ: ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና  ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ  

                         

13.  ዓይነት ሸፈነ:  ናይ መድሃኒት ጥራይ  ናይ ስንን መድሃኒትን   
   ናይ ስኒ ጥራይ  ካልእ (ጥቐስ):         

14.  ዝሰርሓሉ ዕለት 

      

15. ኣብዚ ጉዳይ ዘለዉ ህጻናት እታ ናይ ጥዕና ውሕስነት ትካል ውሕስነት ትህቦም’ዶ?    ኖኖ      እወ።   

 እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 16 ን 17 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ክፍሊ IV ኪድ። 

16.  ወርሓዊ ናይ ውሕስነት ክፍሊት ንነፍሲ ወከፍ ህጻን ትኸፍሎ 

$       

17.  ጠቕላል ወርሓዊ ናይ ውሕስነት ክፍሊት ንነፍሲ ወከፍ ህጻን ትኸፍሎ 

$       

IV.  ሓበሬታ ቁጠባዊ ኩነታትካ  
1. ድምር ወርሓዊ ኣታዊ ወይ ደሞዝ  

$       

2. ወርሓዊ መኽስብ ወይ ኣታዊ   

$       
3.  ትኽፈሎ እዋን:  ሰሙናዊ  ኣብ ክልተ ወርሒ  

  ወርሓዊ  ካልእ:         

4.  ስም ባንኪ 

      

5.  ጨንፈር ባንኪ 

      

6.  ኣድራሻ ባንኪ: ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና  ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 
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IV. ሓበሬታ ቁጠባዊ ኩነታትካ  (ዝቐጸለ) 

7.  ሕገዛት ናይ ጥሮታ ትቕበል’ዶ ?     ኖኖ      እወ።     እወ ተኾይኑ, ካብ መን?        

እንተደኣ ናይ ውትህድርና መጣየሲ ሓገዛት ትቕበል ኮይንካ, ሕቶታት 8 ን 9 መልስ። እንተዘይኮንካ, ናብ ሕቶ 10 ኪድ።   
8.  ባንኪ ናይ ጥሮታኻ ትወስደሉ 

      

9.  ጨንፈር ኣገልግሎት 

      

10. ናይ ሰራሕተኛታት ካሕሳ ሓገዛት ትቕበል’ዶ ?     ኖን      እወ።   

 እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 11 ን 12 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 13 ኪድ።  

11.  መን ይኸፍሎ እቲ ሓገዝ ? 

      

12.  ቁጽሪ ሓብር 

      

13.  ካልእ ኣታዊ ኣሎካ’ዶ ብዘይካ ደሞዝ ወይ ክፍሊት ?     ኖኖ      እወ።     እወ ተኾይኑ, እቲ ምንጪ ጥቐስ።         

14.  ገዛ ትውንን’ዶ ?     ኖኖ      እወ።  እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 15 ን 16 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ክፍሊ V ኪድ።  

15.   ቦታ ገዛ 

      

16.  ዓይነት ገዛ (ሪል ስተይት, ጃልባ, መኪና,ወዘተ።)  

      

V.  ሓዳርካ, ኣቦነትካ ከምኡ’ውን ናይ ህጻን ሓገዝ መአዘዚ ሓበሬታ   
ኩሉ ናይ ኣቦነትካ መረጋገጺ ቅዳሓት ወረቓቕቲ ኣተሓሕዝ, ትእዛዝ ቤት ፍርዲ, ትእዛዝ ናይ ምምሕዳር, ከምኡ’ውን ናይ ህጻን ሓገዝ ስምምዕ ጽሑፍ። 

1. ኣበይ ተመርዒኻ ምስ ናይ ውሉድካ ወላዲ?  ኖኖ   እወ። እወ ተኾይኑ, 2-4 ሕቶታት መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 10 ኪድ።   

2.  ዕለት መርዓ 

      

3.  ቦታ መርዓ:   ከተማ ሃገር ምምሕዳር ሃገር 

                        

4. ሕጂ ካብ ወላዲ ናይ ዉሉድካ ተፋቲሕካ ዲኻ?     ኖኖ      እወ።   
 እወ ተኾይኑ, 5 ን 6 ሕቶታት መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 7 ኪድ።  

5.  ዕለት ፍትሕ 

      

6.  ቦታ ፍትሕ:   ከተማ ሃገር ምምሕዳር ወይ ቀቢላ ሃገር 

                        

7. ሕጂ ተፈላሊኻ ዲኻ (ከይተፋታሕካ) ካብ ናይ ዉሉድካ ወላዲ ?    ኖኖ      እወ።   

 እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 8 ን 8 መልስ።  ኖኖ ተኾይኑ, ናብ 10 ሕቶ ኪድ።  

8.  ዕለት ምፍልላይ 

      

9.  ቦታ እተፈላለኹሙሉ:   ከተማ ሃገር ምምሕዳር ሃገር 

                        

10. እንተደኣ ምስ ናይ ዉሉድካ ወላዲ ዘይተመርዓኻ ኮይንካ ኔርካ, ናይ ምምሕዳር ወይ ቀቢላዊ ቤትፍርዲ ስም ኣቦ ናይቶም ህጻናት ኣዚዙ ኔሩ’ዶ?    ኖኖ     እወ።    
 እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 11-13 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 14 ኪድ።  
11.  ዕለት ጠለብ ዝኣተወሉ 

      

12. ቦታ ጠለብ ዝኣተወሉ:   ከተማ ሃገር ምምሕዳር ወይ ቀቢላ ሃገር 

                        

13.  ሙሉእ ስም ኣቦ: መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

                   

14.  ናይ ጽሑፍ ቃለ ማሕላ ፈሪምካ’ዶ ?    ኖኖ      እወ።  እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 15-16 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 17 ኪድ።  

15.  ዝተፈረመሉ ዕለት 

      

16.  ቦታ ሰነድ ዝተታሕዘሉ:   ከተማ ሃገር ምምሕዳር ሃገር 

                        

17.  ስም ናይ ምምሕዳር ወይ ቀቢላዊ ሕዛእቲ እቶም ህጻናት ዝተፈልጥሉ   

      

18.  ካልእ ናይ ህጻን ሓገዝ ትእዛዝ ኣሎካ’ዶ?    ኖኖ   እወ።  እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 19-21 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 22 ኪድ። 

19.  ዕለት ጠለብ ዝኣተወሉ 

      

20. ቁጽሪ ጉዳይ  (ፍሉጥ ተኾይኑ) 

      

21.  ቦታ ጠለብ ዝኣተወሉ: ሃገር ምምሕዳር ወይ ቀቢላ           

                          

22.  ናይ በዓልቲ ቤት ቀለብ (ክፍሊት ፍትሕ) ትኸፍል’ዶ?    ኖኖ   እወ።  እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 23 ን 24 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 25 ኪድ።  

23.  ዕለት ዝኽፈለሉ 

      

24.  ስም ናይቲ ሰብ/ባት ዝኽፈሉ 
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V.  ሓዳርካ, ኣቦነትካ ከምኡ’ውን ናይ ህጻን ሓገዝ መአዘዚ ሓበሬታ  (ዝቐጸለ) 

25. ናይ ህጻን ሓገዝ ንካልእ ምምሕዳር ወይ ቀቢላዊ ናይ ህጻን ሓገዝ ትካል ከፊልካ ትፈልጥ’ዶ?     ኖኖ      እወ።   

 እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 26 ን 27 መልስ። ኖኖ እንተኾይኑ, ናብ ሕቶ 28 ኪድ። 

26.  ዕለታት ዝተኸፍለሉ 

      

27.  ስም ትካል 

      

28. ናይ ህጻን ሓገዝ ብመንገዲ ናይ ቤት ፍርዲ ጸሓፋይ ከፊልካ ትፈልጥ’ዶ?     ኖኖ      እወ።   
 እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 29 ን 30 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ ናብ ሕቶ 31 ኪድ።  

29.  ዕለታት ዝተኸፍለሉ 

      

30.  ቦታ ዝተኸፍለሉ: ሃገር ምምሕዳር ወይ ቀቢላ

            
31.  ኩሉ ናይ ቃልን ጽሑፍን ስምምዓት ነቲ መጠን ናይ ህጻን ሓገዝ ዝጸሉ ምስ ናይ ዉሉድካ ወላዲ ዘሎካ ግለጾም።  

       

  

  

  
VI. ግላዊ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ሓደ ወላዲ  

እዚ ክፋል ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ሓደ ወላዲ ናይዞም ኣብዚ ፎርም ዝተሰምዩ ህጻናት እዩ።   
1.  ሙሉእ ስም: መወዳእታ           መጀመርያ              ማእከላይ 

      

2.  ዕለት ልደት 

      

3.  ጾታ 

      

4.  ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት  

      

5.  ካልእ ስም ትጥቀመሉ  

      

6. እንተደኣ እቲ ሓደ ወላዲ ብካልእ ቋንቋ ብዘይካ እንግሊሽ ደብዳበ ክቕበል ዝደሊ ኮይኑ, እቲ ቋንቋ ጥቐስ: 
      

7. ቦታ ልደት: ከተማ ምምሕዳር ሃገር 

                  

8.  እቲ ሓደ ወላዲ ኣባል ናይ ኢንዲያን ቀቢላ ዲዩ ?     ኖኖ      እወ።     እወ ተኾይኑ, ኣየናይ ቀቢላ?        

9.  እቲ ሓደ ወላዲ ኣብ ሕዙእ ቦታ ዲዩ ዝቕመጥ?    ኖኖ      እወ።     እወ ተኾይኑ, ኣበየናይ ሕዙእ?        

10.  ጶስጣ ኣድራሻ:  ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና   ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

                        

11.  ኣድራሻ መንበሪ:  ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና   ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

 (ካብቲ ናይ ደብዳበ ኣድራሻ ፍሉይ ተኾይኑ)                          

12.  ቁጽሪ ተሌፎን ገዛ 

(     ) 
13.  መልእኽቲ / ቁጽሪ ሞባይል ተሌፎን  

(     ) 
14.  ቁጽሪ ተሌፎን ስራሕ 

(     ) 

VII.  ናይቲ ሓደ ወላዲ ናይ ኣታዊኡን ስርሑን ሓበሬታ  

1.  እቲ ሓደ ወላዲ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝሰርሕ ድዩ?     ኖኖ      እወ።  እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 2-4 መልስ።   ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 5 ኪድ።  

2.  ስም ትካል 

      
3.   ብውልቂ ዝውነን  
   ኮርፖሬሽን 
   ሽርካ 

4.  ኣድራሻ ትካል: ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና  ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

                         

5.  ስም ኣስራሒ  

      
6.   ዓመት ሙሉእ ዘስርሕ 
   ወቕታዊ ዘስርሕ  

7.  ኣድራሻ ኣስራሒ: ቁ.ሳ.ጶስጣ ወይ ቁጽሪ ጎደና ከተማ ምምሕዳር ዚፕ ኮድ 

                         

8.  ቁጽሪ ተሌፎን ኣስራሒ  

      

9.  መዓልታት ኣብ ሰሙን ትሰርሖ 

      

10.  ሰዓታት ስራሕ 
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VII.  ናይቲ ሓደ ወላዲ ናይ ኣታዊኡን ስርሑን ሓበሬታ  (ዝቐጸለ) 

11.   ኣስራሒ ካብ ኢንዲያን ቀቢላ እዩ   ዝሰርሓሉ ብኢንድያን ዝውነን ኣብ ሕዙእ ቦታ ዝርከብን ትካል እዩ   
   ዝሰርሓሉ ብቀቢላ-ዝውነን ትካል እዩ                           ኣስራሒ ምስ ናይ ኢንድያን ቀቢላ ዝተሓሓዝ የብሉን 

12. ወርሓዊ ድምር ኣታዊ  

 

$       

13. ወርሓዊ መኽስብ ወይ ኣታዊ   
 

$       

14.  ትኽፈሎ እዋን:   ሰሙናዊ  ኣብ ክልተ ወርሒ 
   ወርሓዊ  ካልእ:         

VIII.  ሓበሬታ ብዛዕባ ህጻናት ኣብዚ ጉዳይ ዘለዉ  

1. ኩሎም ኣብ ናይቲ ሓደ ወላዲ ንክትከፍል ናይ ህጻን ሓገዝ ዝሓተካ ዘሎ ገዛ ዝቕመጡ ዘርዝሮም ወይ ነዚ ክፍሊት ናይ ህጻን ሓገዝ ክኸፍል ትሓቶ ዘለኻ። 

ሀ.  ሙሉእ ስም: መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

      

ለ.  ዕለት ልደት 

      

ሐ.  ጾታ 

      

መ. ቁጽሪ ማሕበራዊ ሓለዋ    

      

ሰ.  ዝምድናኡ ምሳኻ  

      
ሸ.  ቦታ ልደት : ሃገር ምምሕዳር

             
 
 

ቀ. ቀቢላ  

      

በ. ኣብ ናይ ጥዕና ውሕስነትካ ዝኣተወ ድዩ ? 
   ኖኖ       እወ 

ሀ.  ሙሉእ ስም: መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

      

ለ. ዕለት ልደት  

      

ሐ.  ጾታ 

      

መ. ቁጽሪ ማሕበራዊ ሓለዋ   

      

ሰ.  ዝምድናኡ ምሳኻ 

      

ሸ.  ቦታ ልደት: ሃገር ምምሕዳር

             
 
 

ቀ. ቀቢላ  

      

በ. ኣብ ናይ ጥዕና ውሕስነትካ ዝኣተወ ድዩ ? 
   ኖኖ       እወ 

ሀ.  ሙሉእ ስም: መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

      

ለ. ዕለት ልደት  

      

ሐ.  ጾታ 

      

መ. ቁጽሪ ማሕበራዊ ሓለዋ   

      

ሰ. ዝምድናኡ ምሳኻ 

      

ሸ.  ቦታ ልደት: ሃገር ምምሕዳር

             
 

ቀ. ቀቢላ  

      

በ. ኣብ ናይ ጥዕና ውሕስነትካ ዝኣተወ ድዩ ? 
   ኖኖ       እወ 

ሀ.  ሙሉእ ስም: መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

      

ለ. ልደት ዕለት 
      

ሐ.  ጾታ 

      

መ. ቁጽሪ ማሕበራዊ ሓለዋ   

      

ሰ.  ዝምድናኡ ምሳኻ 

      

ሸ.  ቦታ ልደት: ሃገር ምምሕዳር

             
 

ቀ. ቀቢላ  

      

በ. ኣብ ናይ ጥዕና ውሕስነትካ ዝኣተወ ድዩ ? 
   ኖኖ       እወ 

ሀ.  ሙሉእ ስም: መወዳእታ መጀመርያ ማእከላይ 

      

ለ. ልደት ዕለት 

 
ሐ.  ጾታ 

      

መ. ቁጽሪ ማሕበራዊ ሓለዋ   

      

ሰ.  ዝምድናኡ ምሳኻ 

      

ሸ.  ቦታ ልደት: ሃገር ምምሕዳር

             
 

ቀ. ቀቢላ  

      

በ. ኣብ ናይ ጥዕና ውሕስነትካ ዝኣተወ ድዩ ? 
   ኖኖ       እወ 

2. ምምሕዳር (ካልእ ብዘይካ ምምሕዳር ዋሽንተን) ወይ ቀቢላ ነዞም ኣብዚ ተዘርዚሮም ዘለዉ ህጻናት ማሕበራዊ ደገፍ ይህቦም’ዶ ?     ኖኖ     እወ።   
 እወ ተኾይኑ, ሓቶታት 3 ን 4 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ሕቶ 5 ኪድ።  

3.  መዓስ ተጌሩሎም (ዝቐረበ እዋን) 

      

4.  ዝተዋህቦም ቦታ (ዝቐረበ እዋን): ሃገር ምምሕዳር ወይ ቀቢላ  

             

5. እቶም ህጻናት ካብ ኣብ ሓደ ንላዕሊ ገዛ’ዶ ይቕመጡ እቲ ናይ ህጻን ሓገዝ ክትከፍል ሕቶ ኣብ ዝተዋህበካ ?     ኖኖ     እወ።   

 እወ ተኾይኑ, ሕቶታት 6-11 መልስ። ኖኖ ተኾይኑ, ናብ ክፍሊ IX ኪድ። 

6.  ስም ናይቲ መዕበዩ ኣብቲ ገዛ ዘሎ  

      

7.  ቦታ: ከተማ ምምሕዳር

             

8.  ዕለታት ኣብቲ ገዛ 

      

9.  ስም ናይቲ መዕበዩ ኣብቲ ገዛ ዘሎ 

      

10.  ቦታ: ከተማ ምምሕዳር

             

11.  ዕለታት ኣብቲ ገዛ 
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IX.  ሓገዝ ህጻን ዝኸፈልካሉ ኣብዚ ፎርም ዝተሰምየ  

ኩሉ ናይ ህጻን ሕገዝ ነዞም ኣብዚ ዝኣተዉ ህጻናት ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ዝኸፈልካዮ ክፍሊታት ዘርዝሮ። DCS ነዚ ክፍሊታ ከም ዝኸፈልካ መርትዖ ኣምጽእ 
ክብለካ ይኽእል እዩ።   

ዓመት/ወርሒ                               

ጥሪ                               

የካቲት                               

መጋቢት                               

ሚያዝያ                               

ግንቦት                               

ሰነ                               

ሓምለ                               

ነሓሰ                               

መስከረም                               

ጥቅምቲ                               

ሕዳር                               

ታሕሳስ                               

ጠቕላላ                               

 

ዓመት/ወርሒ                               

ጥሪ                               

የካቲት                               

መጋቢት                               

ሚያዝያ                               

ግንቦት                               

ሰነ                               

ሓምለ                               

ነሓሰ                               

መስከረም                               

ጥቅምቲ                               

ሕዳር                               

ታሕሳስ                               

ጠቕላላ                               
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X. ምስክር 

እንተደኣ DCS ናይቲ ሓደ ወላዲ ናይ ሕክምና ሓገዝ ግዴታ ከሳልጦ ደሊኻ, ዝደለኻዮ ዓይነት ሕክምናዊ ምስላጥ ኣገልግሎታት ምረጽ : 

   DCS ነቲ ሓደ ወላዲ ናይ ጥዕና ውሕስነት ሸፈነ ነቶም ህጻናት ከማልእ ወይ ድማ ክፋል ናይቲ ኣነ ዝስከሞ ዘለኹ መጠኑ ኣብቲ ትእዛዝ ዝተጠቕሰ ናይ 

ሕክምናዊ ሸፈነ ክፍሊታት ወጻኢታት ክኸፍል ክሓትት ደልየ ኣሎኹ።    

  DCS ናይቲ ሓደ ወላዲ ናይ ዘይተዋሕሰ ሕክምናዊ ወጻኢታት (ናይ ሓባር ክፍሊት,ጎደሎታትን ክፍሊት መድሕንን ከም ኣብ WAC 388-14ለ-1020) 
ተገሊጹ ዘሎ) እቲ ኣነ ዝኸፈልክዎ ኣብ ክንዲ እቶም ህጻናት ጉቡኡ ክእክብ ደልየ ኣሎኹ።  

ናይ ህጻን ሓገዝ ምስላጥ ኣገልግሎታት እየ ኣነ ዝሓትት ዘለኹ። ኣነ DCS ናይ ህጻን ሓገዝ ዕዳ ብዝኾነ ደራቲ ሕጊ ከይተዓግተ ንምእካብ ዝፍትን ሙኻኑ ተረዲአ ኣሎኹ። 

እዚ ናተይ ጠለብ ነቲ ናይ ህጻነይ ሓገዝ ትእዛዝ ኣብ ዋሽንተን ስተይት ናይ ሓገዝ ቤተ መዝገብ (WSSR) ከም ዝምዝገብ ፈሊጠ ኣሎኹ። እዚ ዝህቦ ሓበሬታ ብዋሽንተን 

ስተይት ንሙቛም, ምትግባር, ወይ ንምምሕያሽ ናይ ህጻነይ ሓገዝ ከም ዝጥቀሙሉ ተረዲአ ኣሎኹ።  

ን DCS ክነግሮም ተሰማሚዐ ኣሎኹ ኣብ ኣድራሻይ ወይ ስርሐይ ዝቕይረሉ እዋን ከምኡ’ውን ካልእ ፍጻሜታት ንናይ ህጻን ሓገዝ መጠን ክፍሊት ክቕይሩ ዝኽእሉ።  

ብ DCS ኩሉ ናይ ህጻን ሓገዝ ክፍሊታት ክሰዶ ተሰማሚዐ ኣሎኹ። DCS ነቲ ኣነ ናብ WSSR ዝሰዶ ክፍሊታት ጥራይ ከም ዝቕበሎ ተረዲአ ኣሎኹ, ናይ ስተይት 

ቤትፍርዲ ወይ ናይ ህጻን ሓገዝ ትካል, ወይ ቀቢላዊ ቤትፍርዲ ወይ ናይ ህጻን ሓገዝ ትካል ንናይ ውላደይ ግዴታዊ ሓገዝ። DCS ነቲ ናብቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ወላዲ 

ብቐጥታ ዝተሰደ ዝኾነ ክፍሊታት ክህቡኒ ከም ዘይክእሉ ተረዲአ ኣሎኹ።  

ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ምስክርነት ምቕጻዕቲ,ኣብ ትሕቲ ናይ ዋሽንተን ክፍለ ሃገር  ሕጋጋት,እዚ ቃል ይኣቱ ኣሎኹ: 

1. ኩሉ እዚ ኣብዚ ዝሃብክዎ ሓበሬታ ሓቅን ቅኑዕን ሙዃኑ።    

2. ካብ ካልእ ስተይት ዝኾነ ካልእ ናይ ህጻን ሓገዝ ምስላጥ ኣገልግሎታት ኣይሓትትን ወይ ኣይቅበልን እየ ዘለኹ።  

ዕለት 

      

ፌርማ 

እዚ ዝተመልአ ፎርም ናብዚ ስደዶ: DIVISION OF CHILD SUPPORT 
 PO BOX 11520 
 TACOMA WA  98411-5520 
 TTY/TDD ኣገልግሎታት ተቐሪቡ ኣሎ ንናይ ምዝራብን ምስማዕን ጸገም ዘለዎም 

 መርበብና ኣብዚ ተወከሱ :  www.dshs.wa.gov/dcs 

ዝኾነ ሰብ, ብምኽንያት ዓሌት, ሕብሪ, መበቆል ዓዲ, እምነት, ሃይማኖት, ጾታ, ዕድመ, ወይ ስንክልና, ብፍጹም ኣድልዎ ኣይክግበረሉን እዩ ወላ ውን ንስራሕ, ኣገልግልታት, 

ወይ ካብ ዝኾነ ሸነኽ ናይዚ መደብ ንጥፈታት። እዚ ፎርም ብዝመረጽካዮ ዓይነት ቅዳሓት ተቐሪቡ ኣሎ ከም ዝጠለብካዮ። 
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