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 ) DCSداواکاری سهردان بۆ بهشی پاڵپشتی له مندا�نی (

 دەستنيشانکردنی هۆکاری ڕەزامهندی
Appointment Letter for Division of Child Support (DCS) Good Cause Determination 

      ژمارەی مشتهری:         ڕێکهوت:

        بۆ: 

 ,     بهڕێز/خاتوو  

ڕەزامهنديت پێشکهش کردووە و به نووسينگهی خزمهتگوزاری کۆمه�يهتی ناوچهی خۆت وتووە که ناتوانيت يارمهتی بهشی پاڵپشتی له مندا�نی تۆ داواکاری هۆکاری 
)DCSکاتێکدا که تۆ خهريکی  ) بدەيت بۆ کۆکردنهوەی زانياری يان يارمهتی پزيشکی.    بهشی پاڵپشتی له مندا�ن، خزمهتگوزاری پالپشتييهکی تهواو دەستهبهر دەکات له

).  ئهم خزمهتگوزاريانه دەکرێ بريتی بێت لهمانه: دانانی باوکايهتی لهاليهن بهشی پاڵپشتی له مندا�ن، تۆمار TANFوەرگرتنی يارمهتی کاتيت بۆ خێزانه حهوجێ(نيازمهند) (
هبهرکردنی بيمهی تهندروستی و پشکداربوون له خهرجی پزيشکی بيمه نهکراو بۆ و /يان پهسهندکردنی بڕيارێکی پاڵپشتی، پهسهندکردنی ئيلتيزامی باوانی ديکه بۆ دەست

گاوێکی پاڵپشتی له منداڵ و منداڵهکانت.   کاتی ديداری خوارەوەم ڕێکخستووە بۆ گفتوگۆ لهپهيوەندی لهگهڵ داواکاری هۆکاری ڕەزامهندی و بۆ وەستاندنی ههر جۆرە ههن
 ههنگاوی تايبهت به پاڵپشتی پزيشکی.

له منداڵ و ههنگاوی تايبهت به اتی ديداری خوارەوەم ڕێکخستووە بۆ گفتوگۆ لهپهيوەندی لهگهڵ داواکاری هۆکاری ڕەزامهندی و بۆ وەستاندنی ههر جۆرە ههنگاوێکی پاڵپشتی ک
 پاڵپشتی پزيشکی.

U      U U      U U       
 کات   ڕێکهوت   ناونيشان  

ئهگهر پهيوەندی نهکهيت يان لهسهر کاتی  .U      Uبه  U      Uئهگهر ناتوانيت بێيت، تکايه پهيوەنديم پێوە بکه له 
 بهڵێنييهکه ئامادە نهبيت، لهوانهيه داواکاری هۆکاری ڕەزامهندی تۆ ڕەتکرێتهوە.

 داواکاری هۆکاری ڕەزامهندی ناوبراو پهسهند دەکهم، ئهگهر دياری کرێت که:  
 دەترسێيت که خۆت يان منداڵ/منداڵهکانت که لهژێر چاودێری تۆ دان لهبواری جهستهيی يان دەروونی به جيددی تووشی زيان بيت/بن.  •
 منداڵهکهت بههۆی دەستدرێژی يان زينا لهگهڵ نامهحرەم لهدايکبووە. •
 ئهنجامی ئهم کارە.پرۆسهی وەرگرتنی منداڵت دەسپێکردووە يان خهريکی ڕاوێژکاريت (به ماوەی زياتر له سێ مانگ) لهگهل نوينهرايهتييهکی وەرگرتنی مندال بۆ  •

ەها دەتوانی زانيارييهکانی ديکه پێشکهش له کۆبوونهوەی ديداردا، دەتوانيت ڕاگهياندنێکی واژۆکراو بنووسيت و لهودا نيگهرانی و دڵهڕاوکێی خۆت ڕوون بکهيهوە. ههرو
 بکهيت که داواکارييهکهت بههێز دەکهن، ئهگهر لهبهردەستدا بن.  ههندی له نموونهکان بريتين لهمانهی خوارەوە:

 ڕاپۆرت(ەکان)ی پۆليس، •
 پيشينه(ەکان)ی پزيشکی، •
 پيشينه(ەکان)ی دادگايی، •
 پڕياری پشتگيری توندووتيژی ماڵهوە،  •
 ه نووسراوە لهاليهن بهرپرسانی ئايينی، هاوڕی، خزم، دراوسێ و هاوکارەکان که لهو ڕاگگهياندنانهدا مهترسی روونکرابێتهوە. ڕاگهياندنهکان ب •
 نووسراوە له پهناگه(کان)ی توندوتيژی ماڵهوە يان  •
 نووسراوە له ڕاوێژکار(ان)ی توندوتيژی ماڵهوە يان •

 لهم کۆبوونهوەدا چی ڕوو دەدات؟
 بکهيهوە که بۆ دەترسێيت که بوونی پاڵپشتی منداڵ و پاڵپشتی پزيشکی دەتوانێت زيان بگهيێنێت به تۆ يان منداڵهکهت/منداڵهکانت. تۆ دەتوانيت ڕوونی •
 دەتوانين سهبارەت به يارمهتييهکانی ديکهی پێويست بۆ تۆ بۆ بهردەوامی له سهالمهتی و ئاسايشتان قسه بکهين. •

زانيارييهکانی ديکه له اليهن تۆوە ئاراسته نهکرێت که پيشان بدات بۆ پاڵپشتی منداڵ يان پاڵپشتی پزيشکی دەتوانێت زيان بگهيێنێت ئهگهر ڕاگهياندنێکی واژۆکراوی تۆ يان 
 به تۆ يان منداڵهکهت/منداڵهکانت، چی ڕوو دەدات؟

 لهوانهيه داواکاری تۆ ڕەتکرێتهوە و ەزامهندی دەستهبهر نهکات،پێداويستييهکانی مهبهست بۆ ڕەزامهندی لهسهر داواکاری هۆکاری ڕئهگهر هۆکارەکانی ڕاگهيێندراو،  •
 ی پاڵپشتی بکرێتهوە.کهيسی تۆ ڕەوانه دەکرێت بۆ بهشی پاڵپشتی له مندا�ن تاکوو کهسێکی پاڵپشتی له منداڵ بۆ پهسهندکردن بۆجێبهجێکردنی خزمهتگوزاری تهواو •
سينگهی خزمهتگوزاری کۆمه�يهتی ناوچهيی تۆ ههبێت که بتوانێت له کۆبوونهوەکهدا ئامادەبێت.  بۆ زانياری لهوانهيه پارێزەرکی تايبهت به توندوتيژی ماڵهوە له نوو •

 زياتر پهيوەندی بکه به نووسينگهی خزمهتگوزاری ناوچهيی خۆت
 چی ڕوودەدات ئهگهر تۆ به بڕياری ئێمه ڕازی نهبيت؟

ڕۆژ، لهگهڵ نووسينگهی خزمهتگوزاری کۆمه�يهتی خۆت يان نامه بنووسيت بۆ نووسينگهی  90ماوەی دەتوانيت بۆ داواکاری لێپرسينهوەيهک پهيوەندی بکهيت، له  .1
.  ئهگهر داواکاری Office of Administrative Hearings, PO Box 42489, Olympia WA  98504-2489لێپرسينهوەکانی فهرمانگهيی به ناونيشانی 

ڵپشتی له مندا�ن کار لهسهر کهيسی تۆ دەسپيناکات ههتاکوو دانيشتنی لێپرسينهوەکه کۆتايی پێدێت.  پاڕێزەرێک يان لێپرسينهوە(گوێگرتن) پێشکهش بکهيت، بهشی پا
 کهسێکی ديکه دەتوانێت نوێنهرايهتی تۆ بکات له دانيشتنی لێپرسينهوەکهدا، يان ئهوەيکه تۆ دەتوانيت نوێنهری خۆت بيت. 

تی کاتی به خێزانه حهوجێيهکان وەربگريتهوە. ههرچهندە، بهشی پاڵپشتی له مندا�ن لهوانهيه لهسهر کهيسی تۆ کار بکات له دەتوانيت داواکاری خۆت بۆ وەرگرتنی يارمه .2
 کاتێکدا که يارمهتی کاتيت وەردەگرت بۆ خێزانه حهوجێيهکان.

شتی. ههرچهندە، ئهگهر لهم چاالکيانهدا بهشداری نهکهيت، بهشی دەتوانی بهردەوام بيت له وەرگرتنی يارمهتی و بهشداری بکهيت له چاالکييهکانی جێبهجێکاری پاڵپ .3
% 25ش) تۆ ڕەنگه پاڵپشتی له مندا�ن بهردەوام دەبێت له کارکردن لهسهر کهيسی تۆ و ئهگهر داواکاری هۆکاری ڕەزامهندی تۆ ڕەت بێتهوە، يارمهتی نهختی(کا

 کهمبێتهوە. 
 ەتوانێت نوێنهرايهتی تۆ بکات له دانيشتنی لێپرسينهوەکهدا، يان ئهوەيکه تۆ دەتوانيت نوێنهری خۆت بيت.پاڕێزەرێک يان کهسێکی ديکه که بژاردەی تۆ بێت د
 دەتوانيت ڕاوێژکاری يان پێشکهشکاری ياساييت ههبێت؟

 .1014-201-888-1دەتوانيت پهيوەندی بکهيت به خزمهتگوزاری ياسايی حکومهتی بهژمارەی 
 




