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

 
  

 لغیر الحاصلین على إعانات دعممعلومات حول تنفیذ ال
Nonassistance Support Enforcement Information 

 )74.20A RCWو 74.20، 34.05  ، 26.18،26.23الفصول (
 

 دعم طفلكم ملفاحتفظ بھذه االستمارة فھي تحتوي على معلومات مھمة عن 
 أطراف أمر الدعم خاصتك

حالة أمر الدعم في الوالد غیر الوصي والوالد الوصي أو الوصي الفعلي. الوالد غیر الوصي ھو الوالد الملزم بسداد الدعم. الطرفان في یتمثل 
غیر الوصي أو الوالد الوصي  ینمن الوالدكالً األطفال معھ في المعتاد. یمكن أن یكون  الوالد الذي یقیمبینما الوالد الوصي أو الوصي الفعلي فھو 

 .لألطفالالطبي  الدعموالداً مطالباً بتوفیر لألطفال تغطیة التأمین الصحي و/أو 

أمین طبي (دفع نقدي) إذا كان مطلوباً وحصة في قسط ت غیر المؤمنةالدعم الطبي النقدي حصة نسبیة من النفقات الطبیة التي یتضمن  •
 في أمر الدعم الخاص بكم في حال عدم توفر تأمین صحي.

 قسم دعم الطفل 

بتنفیذ أمر  DCSإدارة وتنفیذ حاالت دعم الطفل. حتى یقوم  DCS) مكاتب منتشرة في كافة أرجاء الوالیة. یتولى DCSیمتلك قسم دعم الطفل (
 الدعم خاصتك، یجب أن یقوم أحد طرفي أمر الدعم بالمطالبة كتابیاً بخدمات تنفیذ الدعم. 

لم یتلق طلباً للحصول على الخدمات،  DCSإذا كان أمر الدعم خاصتك یتطلب السداد عبر مكتب سجل الدعم بوالیة واشنطن (انظر القسم التالي)، إال أن 
 .PSOبتقدیم خدمات معالجة السداد وحفظ السجالت فقط لحاالت  DCS) لصالحك. یقوم PSOبفتح حالة خدمات السداد فقط ( DCSفسوف یقوم 

 مكتب سجل الدعم بوالیة واشنطن

 بإدخال أمر DCSوالذي یتولى مھام حفظ السجالت وتوزیع دفعات الدعم. یقوم  DCSجزًء من  (WSSR)یعد مكتب سجل الدعم بوالیة واشنطن 
 عند وقوع أي مما یلي: WSSRالدعم خاصتك في 

 .DCSقیام أي من طرفي حالة الدعم خاصتك بطلب خدمات تنفیذ الدعم من  .1

 .WSSRیتطلب أمر الدعم خاصتك قیام الوالد غیر الوصي بسداد الدعم عبر  .2

 ما الذي یتعین علیك القیام بھ
 بإمدادك بخدمات تنفیذ الدعم، یتعین علیك القیام بما یلي: DCSفور مطالبتك لـ 

سجالً بكافة الدفعات التي تلقیتھا لیتمكن من متابعة  DCSجمیع الدفعات التي تلقیتھا على نحو مباشر من الوالد غیر الوصي. یجب أن یكون لدى  DCSإرسال إلى  .1
الدفعات التي  DCSبیان موضحاً فیھ ھذه الدفعات. عندما تقوم بإرسال إلى  DCS، یتعین علیك منح DCSحالتك. إذا تلقیت دفعات دعم قبل مطالبتك بخدمات 

 خاصتك أو یودع األموال في حساب اإلیداع المباشر خاصتك.  DCSبطاقة دین بتحمیل المبلغ على  DCSتلقیتھا على نحو مباشر من الوالد غیر الوصي، یقوم 
 DCS. وقد یسلمك ملفكبحاجة إلى ھذه المعلومات لالتصال بك بشأن  DCSنوانك أو رقم ھاتفك، فـ في حال تغییرك لع DCSإعالم  .2

 إشعارات عبر البرید الممتاز. .
بالمعلومات  DCSیجب علیك تزوید وفي حال عودة عالقتك مع الوالد غیر الوصي أو إذا ذھب األطفال إلى مكان آخر للعیش.  DCSإعالم  .3

 عند طلبھا منك.
اسم وعنوان المحامي أو الوكالة  DCSإذا قمت بتعیین محامي أو وكالة خاصة لتحصیل الدعم خاصتك. یتعین علیك إعطاء  DCSإعالم  .4

 باإلجراءات التي سیتخذھا المحامي أو الوكالة الخاصة. DCSالخاصة. یلزم علیك كذلك إخبار 
a.    قد یتعذر علىDCS ي أو وكالة خاصة بمحاولة التحصیل.تحصیل الدعم خاصتك بینما یقوم محام 

  b.    إذا قمت بتعیین محامي لتغییر أمر الدعم خاصتك، یتعین علیك أو على محامیك إرسال إخطار بذلك إلى الوالد غیر الوصي وإلىDCS. 
 أو مساعدتھ في الحصول على نسخ من جمیع أوامر الدعم التي دخلت في ملفك. DCSتزوید  .5
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 صلین على إعاناتامتطلبات الحصول على خدمات تنفیذ الدعم لغیر الح
یكن لدیك حق الوصایة القانونیة على األطفال الذین تطلب لصالحھم خدمات تنفیذ الدعم، یتعین علیك اإلقرار بإنك ال تمنع األطفال عن إذا لم 

  الوصي القانوني بدون وجھ حق.

ً  لم تكن، وذلك إذا $550بإرسالك دعم قدره  DCSلكل سنة مالیة فیدرالیة یقوم فیھا $ 35بجمع رسوم قدرھا  DCSیقوم  المساعدات  قد تلقیت إطالقا
. تبدأ السنة المالیة في األول من أطفال) ألي AFDCالقبلیة أو إعانات العائالت ذات األطفال المعولین ( TANF) أو TANFالمؤقتة لألسر الفقیرة (

من محصالت الدعم بعد قیام $ 35غ بجمع ھذه الرسوم منك من خالل احتجاز مبل DCSأكتوبر وتنتھي في الثالثین من سبتمبر من كل عام. یقوم 
DCS  فقد تخضع لسداد الرسوم السنویة ألكثر من مرة. إذا كنت طفالك آباء مختلفینألحالة ألن . إذا كان لدیك أكثر من $550بإرسالك أول مبلغ ،
إثبات بذلك، مثل بیان مصدق علیھ من وكالة اإلعانات  DCSمن والیة أخرى، فیتعین علیك إرسال إلى  AFDCقبلیة أو  TANFأو  TANFتتلقى 

إذا كان دفع و بتحصیل الرسوم حتى تقوم بإرسال ھذا اإلثبات. DCSالعامة التابعة لوالیة أخرى أو نسخة مصدقة من سجل إعاناتك. سوف یقوم 
 مؤتمرات.مجلس الإلى استثناء عن طریق طلب  DCS، فیمكنك أن تطلب من لعائلتك مأزقسبب ت $35 قدرھا مورس

 خدمات تنفیذ الدعم
باحتساب وتحصیل فائدة عندما تستحق  DCSتحصیل مبلغ الدعم. عادة ال یقوم  DCSإذا كان لدیك أمر دعم محدد فیھ مبلغ الدعم، سوف یحاول 
 إرسال إخطار إلى كال طرفي أمر الدعم قبل بدء إجراء التحصیل. DCSعلى أمر الدعم خاصتك. في بعض الحاالت، یتعین على 

 بإرسال إخطار إلى طرفي أمر الدعم.  DCSإذا لم یكن لدیك أمر دعم أو كان أمر الدعم ال یشمل كال من دعم الطفل والدعم الطبي، سیقوم 
بناء على الدخل المجمع  دعم الطفلمبلغ  DCSضمن ھذا اإلخطار مبلغي دعم الطفل والدعم الطبي المطلوبین. سیحدد  DCSسوف یحدد  .1

 للطرفین وعدد األطفال المضمنین. 

أو االتحاد الذي  والدملزم بتزوید تغطیة تأمین صحي عند توفر التغطیة من خالل رب عمل ال والدیجب أن یشترط أمر دعمك أن یقوم كل  .2
 . والدبالمائة من التزام الدعم األساسي من ال 25ھو عضو فیھ بكلفة ال تتجاوز 

 والدطبي من قبل الفي حال عدم توفر تأمین مقابل قسط تأمیني مدفوع إما من قبلك أو من قبل الوالیة وقد یتضمن األمر التزاماً بدعم طبي  .3
 الملزم. 

لكال طرفي أمر  إخطار بالدعم المستحقبإرسال  DCSسیقوم إنما یذكر صیغة لتحدید مبلغ، فدد مبلغ دعم ثابت، إذا كان أمر الدعم خاصتك ال یح
 الدعم خاصتك.

ضمن ھذا اإلخطار مبلغ دعم ثابت. یحق ألي من طرفي أمر الدعم طلب عقد جلسة استماع للطعن في مبلغ الدعم المحدد من  DCSسیحدد  .1
 .DCSقبل 

 التوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ الدعم مع طرفي أمر الدعم خاصتك. DCSقد یحاول  .2
إلى صاحب  استقطاع الدخل للدعم إشعار بإصدار  DCSیعلم رب عمل الوالد غیر الوصي، سیقوم  DCSفور تحدید مبلغ الدعم، وإذا كان 

ال یعلم صاحب عمل الوالد  DCSالعمل. یطالب ھذا اإلخطار صاحب العمل باستقطاع مبلغ الدعم من دخل أو أجر الوالد غیر الوصي. إذا كان 
 معرفة مصدر أجر أو دخل الوالد غیر الوصي ویسعى لتحصیل الدعم خاصتك. DCSغیر الوصي، فسیحاول 

تعتمد على  DCSتنفیذ ھذه األحكام. واإلجراءات التي یتخذھا  DCSفسوف یحاول ، لألطفال م طبيدعأمر دعمك یتضمن أحكاماً لإذا كان 
 .األحكام في أمر دعمك

ودفع حصة نسبیة من النفقات الطبیة غیر المعّوضة، والمقتطعات، تأمین صحي، تغطیة إذا كان لدیك أمر یلزم الوالد غیر الوصي بتوفیر  .1
أیاً من شروط الدعم الطبي  DCS نفذسیغیر الوصي تغطیة تأمین صحي، ف والددفع أموال إضافیة عندما ال یملك الوالدفعات المشتركة، أو 

 .ھذه
 مر.األتعدیل  DCSسیحاول ، كطفالألإذا كان لدیك أمر دعم ال یلزم الوالد غیر الوصي بتوفیر تأمین صحي  .2
الدفعات و ، دفع حصة نسبیة من النفقات الطبیة غیر المعّوضةتغطیة تأمین صحي التأمینإذا كان لدیك أمر دعم یلزم الوالد الوصي بتوفیر  .3

إذا طالب الوالد غیر الوصي بخدمات ھذه الشروط  DCS ، فقد ینفذوالدالمشتركة والمقتطعات، أو دفع حصة من قسط تأمین صحي آخر لل
 تنفیذ الدعم.

معلومات التأمین الصحي للوالد بإثبات تغطیة. یمكنك إكمال وإعادة استمارة  DCSزوید إذا توفر لدیك تغطیة تأمین صحي لألطفال، فعلیك ت
 كإثبات. الوصي

بإثبات تغطیة  DCSأن أن ینفذ شروط الدعم الطبي ألمر دعمك، فإنھ یتوجب علیك تزوید  DCSإذا كان لدیك تغطیة تأمین صحي وال ترید 
 بكتابة بأنك ال ترید تنفیذ أحكام الدعم الطبي. DCSوإخبار 
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 إذا لم یحدث على اإلطالق زواج بین األب واألم، و:

 DCS، یجب أن تقوم محكمة قبلیة أو تابعة للوالیة بتحدید األب الشرعي. سوف یحیل إقرار أبوةلم یقوم أحدھما أو كالھما بالتوقیع على  .1
 حالتك إلى محامي االدعاء العام أو لمحكمة قبلیة أو لمكتب النائب العام التخاذ اإلجراء الالزم.

 أمر دعم بدون إجراء قضائي. DCS، قد یثبت إقرار أبوةقام كالھما بالتوقیع على  .2
 لتنفیذ أمر الدعم حتى وإن لم تكن ترغب في ذلك.بتقدیم خدمات كاملة  DCSبالقیام ذلك، فقد یقوم  DCSإذا طالب الطرف اآلخر ألمر الدعم خاصتك 

 بتقدیم خدمات تنفیذ أمر الدعم إذا صح كال العنصرین التالیین. DCSإذا لم یكن أي من طرفي أمر الدعم یقیمون في والیة واشنطن، سیقوم 
 لم یكن أي من طرفي أمر الدعم خاصتك یحصلون على خدمات تنفیذ الدعم من والیة أخرى. .1
كان ھناك اتصاالت بین الوالد غیر الوصي ووالیة واشنطن. تتضمن االتصاالت األجور المتحصل علیھا من أصحاب عمل لھم مشاریع في  .2

واشنطن أو یمتلكون أصول في واشنطن أو ما إلى ذلك. یجب أن یكون لدى الوالد غیر الوصي اتصاالت كافیة مع والیة واشنطن للسماح لـ 
DCS .بتحصیل الدعم 

 DCSإذا كان الوالد غیر الوصي یقیم في والیة أخرى ولم یكن لدیھ اتصاالت مع والیة واشنطن، وكنت أنت تقیم في والیة واشنطن، فقد یقوم 
 بأي مما یلي:

 یحاول إثبات الوالیة القضائیة للحالة ویجمع مبلغ الدعم بموجب قانون والیة واشنطن. .1
 لوالد غیر الوصي تحصیل مبلغ الدعم. سوف تعمل الوالیة األخرى بموجب قوانینھا الخاصة.یطلب من الوالیة التي یقیم فیھا ا .2

بتحدید ھذه المبالغ حسب شرط الدعم  DCSبأثر رجعي للدعم. یقوم بعمل ترتیب مع الوالد غیر الوصي للقیام بدفعات شھریة  DCSسوف یقوم 
 تحق بأثر رجعي للقضیة.الدعم المسالوارد في أمر الدعم الخاص بك وإجمالي مبلغ 

 بإرسال النموذج إلى صاحب عمل الوالد غیر الوصي (إذا كان معروفاً). DCS، یقوم باستقطاع الدخل للدعمتقدیم إخطار  DCSإذا كان لدیك أمر دعم یتیح ـل 
إلى الوالد  بدین دعم ومطالبة بالسدادبإرسال إخطار  DCS، یقوم باستقطاع الدخل للدعمتقدیم إخطار  DCSإذا كان لدیك أمر دعم ال یتیح لـ 

باستقطاع الدخل السلطة الالزمة إلرسال إخطار  DCSعلى مبلغ الدعم المطلوب ویمنح إخطار دین الدعم ومطالبة بالسداد غیر الوصي. ینص 
 للدعم.

الدعم. إذا تلقیت نسخة ولم توافق  نسخة من اإلخطار الذي یقرر مبلغ DCSإذا كنت القائم بالدفع بموجب أمر محكمة، سوف یرسل إلیك  .1
 على المبالغ المحددة ضمن اإلخطار، یمكنك المطالبة بعقد جلسة استماع.

یجوز للوالد غیر الوصي المطالبة بعقد جلسة اجتماع (جلسة استماع غیر رسمیة) للطعن في بنود اإلخطار الذي یقرر مبلغ الدعم. یمكنك  .2
 المشاركة في جلسة االجتماع. 

 .ماعذا طالبت بعقد جلسة استماع وطالب الوالد غیر الوصي بعقد جلسة اجتماع، یمكنك تقریر ما إذا كنت ترغب في عقد جلسة استماع أو جلسة اجتإ .3
بإرسال إخطارات كتابیة إلى أطراف األمر بواسطة برید الدرجة األولى.  DCSضمن أي إجراء إلصدار أو تنفیذ أو تعدیل أمر دعم، قد یقوم 

إخطاراً، فیمكن أن یصبح ھذا اإلخطار أمر نھائي  DCSبإرسال ھذه اإلخطارات إلى آخر عناوین معروفة لألطراف. إذا أرسلك  DCSوم یق
راف بدون أیة إخطارات إضافیة. یمكن أن تقوم محكمة أو قاضي قانون إداري بإقرار التماس لتعدیل أمر دعم غیابیاً إذا ما تعذر على أحد األط

إثبات استالم الطرف الذي تعذر علیھ الحضور إلخطار جلسة االستماع  DCSجلسة تعدیل. یسري ھذا البند حتى إذا تعذر على  الحضور في
 ببرید الدرجة األولى على آخر عنوان معروف لھ.

 ألطفالك.إصدار أو تنفیذ أحكام وصایة أو زیارة  DCSال یمكن لـ 
 مثیلالت

ممثلة لوزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة. ھذه المكاتب  DCSوكافة مكاتب النائب العام ومكاتب المدعي العام التي تعمل مع  DCSیعد كل من 
 ال تمثل أي من أطراف أمر الدعم خاصتك.

 
 جلسات االستماع

ز لكال الطرفین حضور جلسات االستماع لطرفي أمر الدعم المشاركة في جلسات استماع حول أمر الدعم خاصتھم. یجو RCW 34.05الفصل  یجیز
بإقرار الطلبات المقدمة من  ALJشخصیاً أو بالھاتف. تؤثر جلسات االستماع على الدعم الذي تتلقاه. في حالة عدم مشاركتك في جلسة استماع، قد یقوم 

DCS .أو من الطرف األخر الخاصة بأمر الدعم خاصتك دون إرسالك أي إشعار آخر. قد یتم تعیین مستشار قانوني لتمثیلك في جلسة االستماع 
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 التخفیض
علیھ بالسجن لمدة ستة أشھر على األقل في  محكوًماأو  محبوًسادعم الطفل مؤقتًا إذا كان الوالد غیر الوصي  مبلغ یسمح قانون واشنطن بتخفیض

یمكنك أنت أو الوالد غیر الوصي كما  .بالتخفیضھذه العملیة وتمسى  الطفل. مبلغ دعمعلى دفع  وغیر قادر مرفق إصالحي أو الحبسسجن أو ال
وحق كل شخص في  خفیضشروط الت یوضح DCS، فستتلقى إشعاًرا من حالتكینطبق على  تخفیضإذا كان الو .ھذا التخفیضطلب  DCSأو 

 .لم یوافقوا على التخفیضجلسة استماع إذا عقد طلب 

 خدمات التحصیل
 القیام بما یلي: DCSسوف یحاول 

 تحصیل مبالغ الدعم الحالیة وسابقة التحصیل (إن وجدت) .1
في اتفاقیة مؤقتة تسمح للوالد غیر الوصي بسداد أقل من المبلغ المقرر في أمر الدعم خاصتك.  DCSقد یدخل في ظروف محدودة،  •

 باستعادة كافة مبالغ الدعم الحالیة وسابقة االستحقاق. DCSتتزاید قیمة الدفعات مع الوقت للسماح إلى 
بذلك فقط إذا كان لدیك أمر دعم أو حكم صادر من محكمة والیة أو محكمة قبلیة یحدد  DCSتحصیل فائدة على الدعم سابق االستحقاق. یقوم  .2

 إجمالي قیمة الفائدة الحالیة.
 تحصیل تكالیف رعایة األطفال، إذا كان أمر الدعم خاصتك ینص على ذلك. .3
 بتحدید مبالغ دعم الزوجة. DCSوم تحصیل دعم الزوجات (النفقة الزوجیة) إذا كان أمر الدعم خاصتك ینص على ذلك. ال یق  .4
تحصیل النفقات الطبیة غیر القابلة لالسترداد (مثل الكوبونات سابقة التحصیل واالستقطاعات  DCSتنفیذ متطلبات الدعم الطبي. قد یحاول  .5

 RCWو RCW 74.20والعالوات) لصالح األطفال المضمونین في أمر الدعم، وذلك باستخدام التعویضات المتوفرة بموجب الفصول 

74.20A RCW یحدد القانون .WAC 388-14A-1020  النفقات الطبیة غیر المضمنة في التأمین. قد یقومDCS  إخطار بالدعم الطبي بإرسال
أو تنفیذ مساھمة نقدیة ال تتجاوز الحصة النسبیة من النفقات على الوالد الملزم، وتكون محدودة بنسبة  لتنفیذ متطلبات التأمین الصحي القومي

 بالمائة من التزام دعم الطفل األساسي من قبل الوالد. 25
الیة قبلیة الحكم بمثل ھذا النوع تنفیذ دعم التعلیم بعد الثانوي الستكمال األطفال تعلیمھم عقب إتمام الدراسة الثانویة. ال یجوز إال لمحكمة و .6

 إصدار ھذا النوع من الدعم. DCSمن الدعم. ال یمكن لـ 

یتخذ اإلجراءات التي تقتضیھا حالتك. وعلى الرغم من ذلك،  DCSبتنفیذ اإلجراءات الواردة ضمن ھذا القسم. فإن  DCSال یتعین علیك مطالبة 
بتلك المعلومات. یجب  DCSعلى تحصیل مبلغ الدعم خاصتك، ولذا یلزم علیك إطالع  DCSفإنك قد تجد معلومات جدیدة من شأنھا مساعدة 

 .DCSتضمین المعلومات التالیة مع كافة مراسالتك مع 
 اسمك وعنوانك ورقم ھاتفك ورقم حالتك. .1
 اسم الوالد غیر الوصي ورقم الضمان االجتماعي خاصتھ (إذا كان معروفاً). .2

 DCSإیقاف خدمات 
بذلك كتابیاً. إذا كان لدیك أمر دعم یلزم الوالد غیر  DCSعن تقدیم خدمات التحصیل الكاملة، یلزم علیك إخطار  DCSإذا كنت ترغب في توقف 
 )PSO( بالتوقف عن تقدیم خدمات التحصیل الكاملة ویغیر حالتك إلى فئة حاالت خدمات السداد DCS، یقوم WSSRالوصي بسداد الدعم عبر 

 بإقفال حالتك. DCS، یقوم WSSRفقط ویعلم الوالد غیر الوصي بذلك. إذا كان أمر الدعم خاصتك ال یتطلب سداد الدعم عبر 
بأي تغییرات تطرأ على  DCSسوف یخبرك وعن تحصیل الدعم الحالي.  DCSأطفالك بالعودة إلى الوالد غیر الوصي، یتوقف  إذا قمت أنت أو

 ا.أنواع الخدمة التي تتلقاھ
 

  ، التعویض اإلداري، ورفض منح جواز السفرتعویض استرداد ضریبة الدخل الفیدرالیة
على علم  DCS) عندما یكون الوالد غیر الوصي مدیناً بمبالغ دعم سابقة االستحقاق إذا كان IRSبإخبار خدمة العائد الداخلي ( DCSسوف یقوم 

 برقم الضمان االجتماعي للوالد غیر الوصي وكانت حالتك تستوفي المعاییر التالیة:
 رقم الضمان االجتماعي للوالد غیر الوصي. DCSأن یعرف  .1
 دین الدعم سابق االستحقاق مدیناً بھ بموجب أمر دعم.  .2
الدعم سابق  مبلغتحدید إجمالي  DCS. إذا كان یتعذر على $500.00الوالد غیر الوصي مدیناً بمبلغ دعم سابق االستحقاق ال یقل عن  .3

 لحالتك. DCSبقصر الدین على المبلغ المستحق منذ تولي  DCSاالستحقاق المدان بھ، فیمكن أن یقوم 
 .مستحقة تكان سابقةبإرسال إلى الوالد غیر الوصي مستردات الضرائب لدفع دعم الطفل متضمناً أي مبالغ دعم  IRSیقوم 

 المدفوعات األخرى المستحقة إلى الحكومة الفیدرالیة إلى ولي األمر غیر الوصي قد یتم احتسابھا لدفع الدعم المستحق عن فترة ماضیة.
دوالر أمریكي، فإن الحكومة الفیدرالیة قد تقوم برفض إعطاء جواز سفر  2,500.00وإذا كان یستحق على ولي األمر غیر الوصي ما ال یقل عن 

  لي األمر غیر الوصي.إلى و
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 توزیع الدفعات
تاریخ إیصال الدفع لتقریر كیفیة استخدام  DCSھناك مجموعة من اللوائح الصارمة الفیدرالیة والحكومیة المعنیة بتوزیع دفعات الدعم. یستخدم 

 أموال الدعم. ال یحق ألي من طرفي أمر دعم اختیار الفترة التي تغطیھا الدفعة.
، على أن تستخدم أوالً لسداد مبلغ الدعم الحالي IRSأموال الضرائب المستردة من  باستثناءبتوزیع األموال التي یتلقاھا شھریاً،  DCSیقوم  .1

 فقط على إعانة دعم الطفل المستحقة عن فترة ماضیة. IRSوتنطبق مدفوعات  .الحاليللشھر 
بصفتك   AFDCقبلیة أو  TANFأو  TANFعلى الدفعات، وذلك إذا لم یكن قد سبق لك تلقي إعانات  $35باحتجاز رسوم سنویة قدرھا  DCSقد یقوم  .2

سبتمبر  30أكتوبر و 1لحالتك خالل الفترة الواقعة بین  $550عقب حصولك على مبلغ دعم  بتحصیل الرسوم DCSوصیاً على أطفال قصر. سیقوم 
 من كل عام.

 إضافیة لسداد دفعة الدعم سابق االستحقاق.دفعات باستخدام أیة  DCSعلى أكثر من مبلغ الدعم الحالي، فسوف یقوم  DCSإذا حصل  .3
باستخدام األموال لسداد كافة التزامات الدعم الحالیة  DCSإذا كان الوالد غیر الوصي مدیناً بدفعة الدعم الحالیة ألكثر من عائلة واحدة، یقوم  .4

 بتوزیع الدفعات. DCSموال لسداد أي دفعات سابقة االستحقاق. ال یجوز لك أو للوالد غیر الوصي تحدید كیفیة قیام قبل استخدام األ
). PSOھناك استثناء واحد للقاعدة سابقة الذكر. یجوز للوالد غیر الوصي تحدید كیفیة توزیع الدفعات بالنسبة لحاالت خدمات السداد فقط ( •

 بتقدیم خدمات حفظ السجالت وتوزیع الدفعات فقط لكن دون تنفیذ أوامر الدعم. DCSللحاالت التي یقوم فیھا  PSOیشیر مصطلح 
بإیداع الدفعات مباشرة في حسابك  DCSبإرسال دفعات الدعم الحالیة إلیك. إذا قمت باالشتراك في خدمة اإلیداع المباشر، فسیقوم  DCSسیقوم 

 ).EFTموال إلكترونیاً (البنكي بواسطة تقنیة تحویل األ
 .DCS ReliaCard تلقائیاً بإرسالك بالبرید بطاقة فیزا مدین ذات قیمة محفوظة، تسمى DCSإذا لم تصرح باإلیداع المباشر، سیقوم   :إخطار

بإیداع دفعات دعم الطفل على البطاقة بدالً من إیداعھا على حسابك البنكي. في أغلب  DCS، سیقوم DCSبطاقة دین إذا كان لدیك 
لتلك  DCSفي غضون ثالثة أیام عمل بعد تخصیص   DCSدین الحاالت، تتوفر دفعات دعم الطفل في حسابك البنكي أو على بطاقة 

). یمكنك ATMل ببطاقات الفیزا وفي ماكینات الدفع اآللي (قبل التعامأي مكان یفي  DCS بطاقة دین األموال لحالتك. یمكنك استخدام
الحصول على مزید من المعلومات حول الدفعات اإللكترونیة أو التعرف على الخیارات األخرى المتاحة أمامك الستالم دفعاتك بواسطة 

 www.dshs.wa.gov/dcs.أو من خالل موقعنا على اإلنترنت  800-468-7422االتصال بھاتف رقم 
 قد تتلقى دفعات الدعم سابقة االستحقاق أو ال تتلقاھا.

 بإرسال األموال إلیك. DCSإذا لم تكن أنت أو أطفالك قد سبق لكم تلقي إعانات عامة على اإلطالق، یقوم  .1
 بإرسال األموال إلیك. DCSألي والیة قضائیة، یقوم  إذا كنت قد سبق لك تلقي إعانات عامة ولم یكن ھناك أي دین مخصص .2
على بتوزیع أموال الدعم سابقة االستحقاق المستلمة بعد توقف حصولك على اإلعانات  DCSإذا كنت قد سبق لك تلقي إعانات عامة فیما مضى، یقوم  .3

 :النحو التالي
 إلى الوالیة. الك ولم یتم مطلقاً تخصیصھ ةمستحق أشكال دعم سابقة االستحقاقأوالً إلى أي   أ.
 1، وقبل 1997 أكتوبر 1بعد تاریخ في أو مؤقتاً إلى الوالیة عن طریق تعیین تم  اتم تخصیصھأشكال دعم سابقة االستحقاق ثانیاً إلى أي   ب.

 أدناه. دذكرھا في البند مخصصة على نحو دائم الوارد  أشكال دعم سابقة االستحقاق، والتي لم تكن جزءاً من 2008أكتوبر 
  .الطبي لألطفالمستحقة لك عن الدعم  أشكال دعم سابقة االستحقاقأي ثالثاً إلى   ج.
، او 1997 أكتوبر 1مخصصة بصورة نھائیة للوالیة بتخصیص مساعدة عامة تم قبل تاریخ  أشكال دعم سابقة االستحقاقرابعاَ، إلى أي  د.

 منحة مساعدة عامة لك في ذلك الشھر.مخصصة بعد ذلك التاریخ بسبب دعم 
 خامساً، إلى أي دعم طبي لألطفال مخصص للوالیة. ھـ. 

الدعم سابق قبل أن یتم توزیعھا على  الخاص بالوالیةالدعم سابق االستحقاق والدعم الطبي على  IRSالدفعات المتلقاه من یتم توزیع   و.
 المستحق لك. االستحقاق 

بتقسیم األموال المحصلة على نحو متناسب بین  DCSإذا كان الوالد غیر الوصي مدیناً بدعم سابق االستحقاق ألكثر من عائلة، یقوم  .4
 العائالت.

 

http://www.dshs.wa.gov/dcs
http://www.dshs.wa.gov/dcs
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 الدفعاتاسترداد 
 

الدفعات المرسلة إلیك عن طریق الخطأ والمدفوعات  DCSسترد یمن قانون والیة واشنطن،  74.20A.270والفصل (3)26.23.035 بموجب الفصل
 الزائدة.

 إلیك في حالة: DCSیجب علیك إعادة الدفعات التي أرسلتھا  .1
 بإرسال األموال إلیك عن طریق الخطأ. DCSقیام  .أ

 بإرسال أموال ـ إلیك ـ أكثر من األموال الُمستحقة للوالد غیر الوصي، والتي تسمى أیًضا مدفوعات زائدة. DCSقیام  .ب
أوالً باسترداد الدفعات التي أرسلتھا إلیك عن طریق الخطأ والمدفوعات الزائدة عن طریق  DCSقوم تسوف إذا كانت لدیك حالة خدمات دفع فقط، ف .2

بدون إرسال من قانون والیة واشنطن بالقیام بھذا اإلجراء  (3)26.23.035 دفعاتك المستقبلیة الُمستحقة. یسمح الفصل استقطاع المبالغ المستحقة من
 إخطار إلیك.

 في المائة من الدفعات المستقبلیة للدعم الحالي. 10تلقائیًا باستقطاع نسبة  DCSسوف تقوم  .أ
 في المائة من الدفعات المستقبلیة للدعم الُمستحق سابقًا. 100تلقائیًا باستقطاع نسبة  DCSسوف تقوم  .ب

من قانون والیة واشنطن، وذلك السترداد الدفعات الُمرسلة إلیك عن 74.20A.270 باتخاذ إجراءات تحصیلیة إضافیة یسمح بھا الفصل  DCSقد تقوم  .3
ھذا اإلجراء، فإنھا ستقدم  DCS. إذا اختارت DCSا، حتى بعد توقفك عن استالم الدفعات من خالل طریق الخطأ و/ أو الدفعات الزائدة. وینطبق ھذ

 ما یلي: DCSإلیك إخطاًرا. وإذا لم تستلم معارضة، فإنھ یحق لـ 
لزم القرار/ اإلخطار أن ترسل إلى صاحب العمل الخاص بك أو أي شخص آخر أو المؤسسة التي تحتفظ بأموالك، قراًرا باستقطاع الدخل للدعم. یُ  .أ

عن طریق الخطأ و/ أو المدفوعات الزائدة من  ةالمدفوع الغالمب صاحب العمل الخاص بك أو أي شخص آخر أو المؤسسة ـ القیام باستقطاع
 أموالك.و دخلكو أرباحك

 أن ترفع دعوى بالحجز على عقاراتك وممتلكاتك الشخصیة. .ب
 قانون والیة واشنطن. من 74.20و 26.23و 26.18و 26.09ُمتاحة بموجب الفصول  DCSجـ.   أن تستخدم أي تدابیر تحصیلیة لـ 

 
 المعلومات القبلیة

لتنفیذ وتحصیل الدعم المسردة في ھذا النموذج على الموظفین  DCSوالقبیلة على القیام بذلك، ال تسري إجراءات  DCSإال في حالة االتفاق بین 
غیر  الذین یعملون لصالح قبائل أو في المشروعات المملوكة لقبائل أو المشروعات المملوكة لھنود والواقعة في نطاق أراضیھم. إذا كان الوالد

 القیام بأي مما یلي: DCSلھنود یقع في نطاق أراضیھم، فیجوز لـ الوصي موظفاً لدى قبیلة ھندیة أو في مشروع مملوك لقبائل أو مشروع مملوك 
 بذلك إذا كان ھناك عملیة متفق علیھا بین والیة واشنطن والقبیلة للقیام بذلك. DCSمطالبة القبیلة بتنفیذ أمر الدعم خاصتك. یقوم  .1
 DCSبرفع دعوى أمام محكمة قبلیة، یمكن أن یستخدم  DCSرفع دعوى أمام محكمة قبلیة إلصدار أو تنفیذ أمر الدعم خاصتك. إذا قام  .2

 إجراءات محددة ضمن اتفاقیات بین والیة واشنطن والقبائل الھندیة أو استخدام اإلجراءات المتبعة من قبل القابئل الھندیة.
 بإحالة حالتك إلى وحدة تنفیذ قبلیة إذا كان أي مما یلي یسري علیك: DCSقد یقوم 

 طرفي أمر الدعم خاصتك أو أطفالك أعضاء في قبیلة ھندیة. إذا كان أي من .1
الوالد غیر الوصي موظف لدى قبیلة ھندیة أو في مشروع مملوك لقبائل أو مشروع مملوك لھنود یقع في نطاق أراضیھم أو تروست  .2

 أراضي.

 وني.إذا كان یتم تغطیة أحد طرفي أمر الدعم الخاص بك بعملیة أو اتفاقیة دعم طفل تعا  .3

 قبلي أو برنامج دعم طفل قبلي. TANFإذا كان أحد طرفي أمر الدعم الخاص بك یتلقى خدمات من   .4

 یتضمن مسائل قبلیة.إذا كان ملفك   .5

 القوانین والسیاسات التي تؤثر على دعم الطفل

 .DCS) یحكمون الخدمات المقدمة من قبل WAC) وقانون واشنطن اإلداري (RCWالفصول التالیة من القانون المنقح لوالیة واشنطن (
 14A WAC-388الفصل    RCW 26.09الفصل 
 RCW 26.18الفصل 
 26.21A RCWالفصل 
 RCW 26.23الفصل 
 RCW 74.20الفصل 
 74.20A RCWالفصل 

و جزء من تشریع القیود قد یسري على دین دعم طفل. إذا كان ساریاً، فقد یستخدم الوالد غیر الوصي تشریع القیود كدفاع بأنھ لم یعد مدیناً بكل أ
 الدعم.دین 
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 االتصاالت الھاتفیة

للحصول على معلومات حول حالتك. برجاء استخدام ھذا النظام بقدر اإلمكان. إذا  5437-442-800على رقم  "KIDS"اتصل بنظام الھاتف اآللي 
الذي یتناول حالتك. تذكر أن االتصاالت الھاتفیة تستھلك الوقت  DCSمعالجتھ، اتصل بمكتب  "KIDS"كان لدیك أي أمر لیس في استطاعة نظام 

 خدمتك على نحو أفضل. DCSالمكالمات یتیح لـ  . تقلیل عددالذي یجب تخصیصھ ألعمال التحصیل األخرى في ملفك
، استخدم األرقام الھاتفیة المذكورة أدناه. برجاء استخدام أرقام الھاتف المجانیة للمكالمات البعیدة فقط. تتوفر DCSإذا كان حتمیاً أن تتصل بـ 

 للمعاقین سمعیاً أو لغیر القادرین على التكلم. TTY/TDDخدمات 
 (360) 696-6100 أو   (800) 345-9984 فانكوفر:    (206) 341-7000 أو   سیاتل:526-8658 (800) 
 (509) 886-6800 أو  3700-597 (253)  ویناتشي:535-1113 (800)  أو   تاكوما:345-9976 (800) 
 (509) 886-6800 أو  4800-438 (425)  ویناتشي:535-1113 (800)  أو    إیفریت :729-7580 (800) 
 (360) 664-6900 أو  5000-363 (509)  أولیمبیا :345-9964 (800)  أو     سبوكان:345-9982 (800)

((509) 374-2000 أو   (800) 345-9981 كینویك:                          

7422-468-800لالستعالم عن الدفع اإللكتروني، اتصل بھاتف رقم  أو تفضل بزیارة موقع   DCS على اإلنترنت   www.dshs.wa.gov/dcs .
 .https://secureaccess.wa.gov .یمكنك التسجیل الستعراض تاریخ دفعات حالتك على اإلنترنت على موقع

 

وظیف أو ال یجوز التمییز ضد أي شخص بسبب العرق أو اللون أو بلد المیالد أو العقیدة أو الدین أو النوع أو العمر أو اإلعاقة فیما یتعلق بالت
 أنشطة البرنامج. یمكن توفیر ھذا النموذج بتنسیقات بدیلة عند الطلب.الخدمات أو أي من عناصر 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0

