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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

መሰላትን ሓላፍነታትን ናይ ዘይሓላፍነታውያን ወለዲ  
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities 

ጨንፈር ሓገዝ ህጻን (DCS): 
1. ናይ ህጻን ሓገዝ ትእዛዝን ሕክምናዊ ሓገዝን ግዴታታት የተግብርን የቑምን።

2. ንናይ ህጻን ሓገዝ ትእዛዝ ደጊሙ ንክኸውን ዝኽእል ምምሕያሽ ይርኢ።

3. ብመገዲ ዋሽንተን ናይ ሓገዝ መዋህለሊ (WSSR) ናይ ህጻን ሓገዝ ክፍሊታት ይቕበል, ይምዝግብ, ከምኡ’ውን  የከፋፍል።
ዘይሓላፍነታዊ ወላዲ 

ንስኻ ዘይሓላፍነታዊ ወላዲ ኢኻ። ዘይሓላፍነታዊ ወላዲ ቀንዲ ኣቦ ኮይኑ, ወይ ዝተፈልጠ መዕበዩ ወይ ዝተፈረደ ኣቦ, ቀንዲ ኣደ, ገንዘባዊ ሓገዝ ንነብሱ ዘይከኣለ ህጻን 
ዝህብ ኢዩ። ናይ ስተይትን ፈደራል ሕግን ነዚ ግቡእ ኣዚዝዎ።  

ክፍሊታት ህጻን ሓገዝ 
ቀጻሊ, ናይ ህጻን ሓገዝ ክትከፍል ኣሎካ። ድሕሪ DCS ሓበሬታ ንናይ ህጻን ሓገዝ ክትከፍል ምሃቡ ንዓኻ, ካብ WSSR ወፃኢ፣ ካሊእ ቤት ፍርዲ ክፍለ ግዝአት ወይከዓ 

ኤጄንሲ ድጋፍ ህፃን፣ ቤት ፍርዲ ማሕበረሰብ ወይከዓ ኤጄንሲ ድጋፍ ህፃን ወይከዓ ካሊእ ቤት ፍርዲ ክፍለ ግዝአት ወፃኢ ንዝለአኹ ክፍሊታት DCS ነቲ ሒሳቦም ብገቢ 
አይምዝግብን፡፡ ክፍሊታት ንነፃ ጥቅሚ፣ ከምበዓል ምምሕዳር ማሕበራዊ ዋስትና፣ ስራሕተኛን ኢንዱስትሪን ወይከዓ ጉዳያት ሐረበኛታት ንህፃን ድጋፍ ካብዝኽፈል ክፋሊት 
ወፃኺ DCS ብቐጥታ ንኻሊእ ወገን ንዝኽፈል ክፋሊት ብአታዊ አይሕዝን:: 

1. ን DCS ብቕልጡፍ ንገር እንተደኣ ካልእ ስተይት ወይ ቀቢላዊ ናይ ህጻን ሓገዝ ትካል ወይ ስተይት ወይ ቀቢላዊ ቤት ፍርዲ ሓቲቱካ ናይ ህጻን ሓገዝ ክፍሊታት
ንዕኦም ክትከፍል።

2. ዝኾነ ክፍሊታት ብዘይ ናብ ናይ WSSR ኣድራሻታት ኣብ ታሕቲ ተጻሒፉ ዘሎ ከይትሰድድ፣ DCS ብጽሑፍ ናትካ ጉዳይ ዓጺናዮ ኢና ኢሎም ተዘይነጊሮሙኻ።

ናይ ግድን ኩሉ ናይ ሓገዝ ክፍሊታትካ ናብ ዋሽንተን ስተይት ናይ ሓገዝ መመዝገቢ (WSSR) ክትከፍሎ ኣሎካ። ብዝኾነ መገዲ ካብዞም ዝስዕቡ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ:
1. ቅጥዒ መነከዪ ክፍሊት, መብዛሕትኡ ናይ ሓገዝ ትእዛዛት ን DCS ነቲ ሓገዝ ብመገዲ payroll deduction ክትእክብ የፍቅድ’ዩ። ወይ ክፍሊት ብመገዲ

WSSR ይሓትት። እንተደኣ ትእዛዝካ ን DCS ዘፍቅድ ኮይኑ ከምኡ ክገብር, DCS ነቲ ሓገዝ ክእክብ ክፍትን’ዩ ብቅጥዒ መነከዪ ክፍሊት።

2. ግላዊ ቸክ, ገንዘብ መአዘዚ, ቡቑዕ ቸክ, ወይ ናይ ካሸር ቸክ። ስደድ ኩሉ ቸክን ገንዘብ መአዘዚ ክፍሊታት ን:
WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY 
PO BOX 45868 
OLYMPIA WA  98504-5868 

3. ኤለክትሮኒካዊ መሰጋገሪ ገንዘብ (EFT)። EFT ናይ ሓገዝ ክፍሊታት ካብ ቼክ ወይ መዋህለሊ ሒሳብ ባንኪ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ተነኪዩ ክኽፈል ንምግባር 
ብኣውቶማቲክ ገንዘብ ንምንካይ ይህግዝ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ናብ 800-468-7422 ደውል።

4. ኢንተርኔት። ናይ ሓገዝ ክፍሊታት ካብ ቼክ ወይ መዋህለሊ ሒሳብ ባንኪ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ተነኪዩ ክኽፈል ገንዘብ ንምንካይ ይህግዝ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ናይ DCS መርበብ ሓበሬታ ኣብ https://secureaccess.wa.gov።
5. ክረዲት ወይ ደቢት ካርድ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ናይ DCS መርበብ ሓበሬታ ኣብ https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/

creditdebit-card-payments.ረአ። 

እንተደኣ እቲ እትጥቀመሉ ባንኪ መሊስዎ ንሓደ ካብቲ ናትካ ቸክ ወይ ከኽፍል ዘይከኣለ ከም EFT ወይ ኢንተርኔት መኽፈሊ ብምኽንያት ዘይብቑዕ ክፍሊት ኢሉ, DCS 
ንዝስዕብ ክፍሊት ይቕበል እዩ ብካሽ, ገንዘብ መአዘዚ, ካሸር ቸክ, ቡቑዕ ቸክ, ወይ ብቅጥዒ መነከዪ ክፍሊት። 

እንተላይ ሕሳብ ቁጽርኻን  IN  ኣብ ኩሉ ክፍሊታትን ስምምዓትን። 
እንተደኣ ሕጋዊ ምኽንያታት ኣሎካ ፋይናንስያዊ ሓገዝ ዘይምቕራብካ ንናትካ ቆልዑት ህ ወይ እንተደኣ DCS ብጌጋ ኣእትዩካ ኮይኑ ኣብዚ መስርሕ, ሓብር ን DCS 
ብቐጥታ። 

DCS ንናቶም ናይ ድጋፍ ግዴታ ንምስብሳብ እንተደአ አዘንጊዑዎ እቲ ሒሳቦም አብ መፃኢ ንክኽፋሉ ይግበር፡፡ ቅድሚ እርምጃ ምውሳዱ የፍልጦም፡፡ 

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወይ መእረሚ ናቑጣ ንልዕሊ ሽዱሽጸተ ኣዋርሕ አንተድኣተኣሲርካ ወይ እንተድኣጸኒሕኻ ናይ ህጻን ሓገዝካ ብጊዚያዊነት 
ንሕድሕድ ናይ ህጻን ሓገዝ ትእዛዝ $10 ክንኪ(ጠጠው ክብል) ይኽእል እዩ፡፡ ንስኻ በዓል ሕድሪ ናባይ ወላዲ ወይ DCS እቲ ከይዲ ጠጠው ምባል ክትሓትት
ትኽእል፡፡ ኣብ ጉዳይካ እቲ ጠጠው ምባል እንተድኣ ተፈጻሚ ኮይኑ  ናይቲ ጠጠው ምባል ሓሳብ ዝገልጽ ምልክታን ካብ DCS ዝበጽሓካ ኮይኑ ሕድሕድ ሰብ 
እንተድኣዘይተስማዕሚዑ ንከይዲ ምስማዕ ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎ፡፡ ምስተለቐቕካ እቲ መጠን ኣብ መበል ራብዓይ ወርሒ ብ50% ኮይኑ ምስተለቐቕካ እቲ ናይ ፈላማ መጠን 
ድሕሪ ሓደ ዓመት ዳግም ብ100% ክዓቢ  እዩ፡፡  
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ሕክምናዊ ሓገዝ ግዴታታት 
እንተደኣ ናይ ሕክምና ሓገዝ ፍርድኻ ዝሓተካ ኮይኑ ናይ ጥዕና መድሕን ንቆልዑትካ , DCS ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል’ዩ ነቲ ግዴታኻ መታን ከተግብር። እንተደኣ ናይ 
ሓገዝካ ፍርዲ ካሽ ክትከፍል ዝሓተካ ኮይኑ ንናይ ሕክምናዊ ሓገዝ, DCS ክገብር ይኽእል’ዩ ነቲ ብመጠን ዶላር ንክትከፍሎ ዝተሓተትካ ክእክቦን ነቲ መጠን ገንዘብን። 
1. ንDCS ብቐጥታ ንገር እንተደኣ ዝኾነ ተቐይሩ ብዛዕባ ንናይ ጥዕና መድሕን ሸፈነንቆልዑትካ  ዝምልከት ኣብቲ ናይ ሓገዝ ትእዛዝ ዝተመዝገበ።

2. ገንዘባዊ ናይ ሕክምና ሓገዝ ማዕረ ምቅሊት ናይ ዘይተመልሰ ሕክምናዊ ወጻኢታትን ናይ ሕክምና ማዕረ ክፍሊትን(ገንዘባዊ ክፍሊት) የጠቓልል። እንተደኣ ብፍርድኻ
ዝሕተት ኮይኑ ኣብ ናይ ጥዕና ውሕስነት ዘይተማላኣሉ።

እንተደኣ ናይ ሓገዝ ፍርድኻ ነቲ ሓላፍነት ወሲዱ ዘሎ ኣካል ናይ ጥዕና መድሕን ሸፈነ ክቕርብ ዝሓትት ኮይኑ ወይ ንክኸፍል ንዘይዉሑስ ሕክምናዊ ወጻኢታት, ከተመልክት 
ትኽእል ኢኻ ንሙሉእ ናይ ህጻን ሓገዝ ኣገልግሎታት ትግባረ ከምኡ’ውን: 
1. ን DCS ሕተት ነቲ ናይቲ ሓላፍነት ወሲዱ ዘሎ ወላዲ ናይ ጥዕና መድሕን ግዴታኡ ምቕራብ ከተግብሮ። DCS ነቲ ግዴታ ዘተግብር ኣብ ኩነታት ናይ ጉዳይካ

ተመርኲሱ’ዩ።

2. ን DCS ሕተት ንምእካብ ንዘይተዋሕሰ ሕክምናዊ ወጻኢታት እንተላይ ክፍሊት ናብ መድሕን ዝኽፈል, ንናይ ሕክምና ክፍሊታት, ዝበዝሐ ገንዘብ ዝኽፈል,
ከምኡ’ውን ክፍሊታት መድሕን ከም ኣብ WAC 388-14A-1020 እተገልጸ ካብቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ወላዲ።

እንተደኣ ናይ ሓገዝካ ፍርዲ ዘይሓትት ኮይኑ ነቲ ሓላፍነታዊ ወላዲ ሕክምናዊ መድሕን ከቕርብ, ሕክምናዊ ናይ ሓባር ክፍሊት መድሕን, ወይ ክኸፍል ንዘይዉሑስ ናይ 
ሕክምና ወጻኢታት, ከም ኣብ WAC 388-14A-1020 ተገሊጹ ዘሎ ናብ DCS ከተመልክት ትኽእል ኢኻ ዳግም ንክርእይዎ እቲ ትእዛዝ ንምምሕያሽ ወይ ብግልኻ 
ክትጠርዕ ትኽእል ኢኻ ንክመሓየሽ።     

ዓይነታት ይግባይ 
ኣማኸርቲ ዋዕላ ።   ኣማኸርቲ ዋዕላ ምምሕዳራዊ ኮይኑ (ዘይቤትፍርዳዊ) DCS ንብዙሕ ዘምቅዳዋት, ዝፈትሓሉን ምርዳእ ሜላታት, ከምኡ’ውን ሓቅታት ዘብርሃሉን’ዩ። 
1. ኣማኸርቲ ዋዕላ ክልቲኡ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝን ዘይቤትፍርዳዊ ትእዛዝን ከምኡ’ዉን ናይ ዘይቤትፍርዳዊ ናይ ህጻን ሓገዝ ጉዳያት ዝርእየሉ’ዩ።

2. ኣማኸርቲ ዋዕላ ክውስን ይኽእል’ዩ ውሳኔ ብዘይ ኣኼባ ምሳኻ ከይተራኸበ። እንተደኣ ኣኼባ ኣሎካ, ናትካ ጉዳይ ክትዘራረበሉ ትኽእል ኢኻ ምስ DCS ኣመሓዳድራ

ኣንጻር ናይ ቅድም ናይ DCS ውሳኔታት ክውስን ዝኽእል። ናይ ዋዕላ ኣማኸርቲ ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ንገለ ስጉምትታት ብ DCS  ቤት ጽሕፈት ዝተወስደ ግናኸ

ዝኾነ ስጉምቲ ብሕጊ ዝተወስደ ግን ክቕይር ኣይክእልን’ዩ።

ምቕጻል ብያነ  (ስምዕታ)።  ስምዕታ ውን ከምኡ ምምሕዳራዊ (ዘይቤትፍርዳዊ) መስርሓት እዩ። ስምዕታ ዝበለጸ ወግዓዊ’ዩ ካብ ዋዕላ ምምኻር ግን ትሕቲ ናይ ቤት ፍርዲ 
ወግዓዊ ስጉምቲ’ዩ። 

1. ናይ ስተይት ሕጊ ንገለ ኩነታት ጥራይ’ዩ ንስምዕታ ዕድል ዝህብ። እንተደኣ DCS ብሓበሬታ ነጊሩካ, እቲ ሓበሬታ ይንግረካ’ዩ እንተደኣ ናይ ስምዕታ መሰል ኣሎካ።

ምምሕዳራዊ ሕጊ ዳኛ (ALJ) ኢሉ ኣብ’ቲ ስምዕታ። ALJ ናይ DCS ሰራሕተኛታት ኣይኮኑን።

2. ኣብ ስምዕታ, ALJ ንናትካ ጉዳይን ሕግን ይርእዮ ኣብቲ ናትካ ክርክር። ጠጠው ንምባል ን DCS ካብ ምትግባር ናይ ህጻን ሓገዝ ፍርዲ, ናይ ግድን ኣብ ውሽጢ 20
መዓልታት ክትሓትት ኣሎካ ንስምዕታ (እንተደኣ እቲ ሓበሬታ ኣብ ዋሽንተን ስተይት ተቐቢልካዮ) ወይ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት (እንተደኣ እቲ ሓበሬታ ካብ

ዋሽንተን ስተይት ወጻኢ ተቐቢልካዮ) ድሕሪ እቲ ሓበሬታ ምቕባልካ።

ሀ. ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ንስምዕታ ድሕሪ 20 ወይ 60 መዓልቲ ገደብ። ብዝኾነ, DCS ከተግብሮ’ዩ ናይ ሓገዝካ ፍርዲ ክሳብ ናይ ስምዕታኻ ውሳነ ንቕበል።

DCS ክመልስ ኣይክእልን’ዩ ዝኾነ ገንዘብ ዝተኣከብ ንናይ ስምዕታኻ ውሳነ እናተጸበኻ። 
ለ. እንተደኣ ንስምዕታ ሓቲትካ ድሕሪ ሓደ ዓመት ምቕባልካ እቲ ሓበሬታ, ጽቡቕ ምኽንያት ከተርኢ ኣሎካ (ጽቡቕ መመኽነይታ ደንጉኻ ዘመልከትካሉ)። እቲ 

ALJ ሕራይ ኣይብለካን’ዩ ደንጉኻ ከተመልክት። ብዝኾነ, መሰል ክህልወካ ይኽእል’ዩ ንምምሕያሽ ናይ መጻኢ ሓገዝ ህጻን ግዴታ ወላ እኳ ጽቡቕ ምኽንያት 
ተዘይሃለወካ ነቲ ድንጉይ ናይ ስምዕታ ሕቶኻ።   

3. ክስደደልካ’ዩ ቅዳሕ ናይ ALJ ውሳኔ። እቲ ናይ ALJ ውሳኔ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ይግባይ መሰላትካ ዝሃዘ ክኸውን’ዩ።

4. ብቑዕ ተኾይኑ, DCS ንክልቲኦም ወገናት ናይ ሓገዝ ፍሩዳት ክነግር’ዩ ኣብ ዝተቐበልናሉ ሕቶ ንስምዕታ። ክልቲኦም ወገናት ክርከቡ እዮም ኣብቲ ስምዕታ።

እንተደኣ ሕቶታት ኣሎካ:
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
ኣብ ውሽጢ ትድውለሉ ቦታ
ደገ ትድውለሉ ቦታ
TTY/TDD ኣገልግሎታት ተዳልዩ ኣሎ ንናይ ምዝራብ ወይ ምስማዕ ጸገም ንዘለዎም። 
ተወከስ ንመርበብ ሓበሬታና ኣብ: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 

ዝኾነ ሰብ ብምኽንያት ዓሌት, ሕብሪ, መበቖላዊ ቦታኡ, እምነት, ሃይማኖት, ጾታ, ዕድመ, ወይ ስንክልና, ኣይክፍለን እዩ ወይ ኣይዳሎን’ዩ ካብ ስራሕ, ኣገልግሎታት, ወይ ካብ ዝኾነ ሸነኽ ናይዚ 
መደባት ንጥፈታት። እዚ ፎርም ድሉው’ዩ ብዝመረጽካዮ ፎርማት ከም ዝሓተትካዮ።  

 


