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Ваші можливості щодо стягнення аліментів на дитину під час отримання 
Temporary Assistance for Needy Families (тимчасової допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, TANF) 
Якщо ви отримуєте допомогу TANF на дітей, які перебувають під вашою опікою, ви повинні допомагати Department of Social and 
Health Service (Департаменту соціального забезпечення та охорони здоров'я, DSHS), Division of Child Support (Відділу у справах 
дітей, DCS) стягувати аліменти на дітей, за винятком випадків, коли це не є безпечним для вас або для дітей. Community Services 
Division (Відділ соціальних служб, CSD) визначає право на отримання TANF і направляє до DCS для надання повної підтримки  
та послуг з примусового виконання рішень, якщо ви або дитина (діти) отримуєте TANF. Ці послуги можуть включати в себе 
примусове виконання DCS обов'язку іншого з батьків забезпечити медичне страхування та внести свою частку незастрахованих 
медичних витрат на дитину (дітей). 

Що я можу зробити, щоб допомогти DCS стягнути аліменти на утримання дитини? 
• Назвіть ім'я батька (батьків) дитини (дітей). 
• Надайте нам інформацію, яка допоможе знайти батьків. 
• Допоможіть довести, хто є батьком (батьками) дитини (дітей). 

Чому вигідно встановлювати батьківство та стягувати аліменти? 
• Бо аліменти на дитину можуть допомогти вам досягти фінансової стабільності. 
• Бо знання того, хто є батьком, дає дитині (дітям) інформацію про історію захворювань у сім'ї. 
• Бо це дає дитині законне право на спадщину, соціальне забезпечення, ветеранські пільги та інші державні виплати. 

Що станеться, якщо я не буду співпрацювати з DCS? 
Якщо ви отримуєте допомогу на себе і не допомагаєте DCS стягувати аліменти на дитину, ваша частка грошової допомоги може 
бути зменшена на 25 %. DCS буде продовжувати стягнення аліментів на дитину без вашої участі. 

Коли можна не співпрацювати з DCS? 
Ви не зобов'язані допомагати стягувати аліменти на дитину, якщо працівник CSD вирішить, що у вас є good cause (поважна 
причина) не допомагати. Good Cause (поважною причиною) вважається: 

• Ви боїтеся, що вам або дитині (дітям), які перебувають під вашою опікою, буде завдано фізичної або моральної 
шкоди. 
• Ваша дитина народилася внаслідок зґвалтування або інцесту. 
• Ви розпочали процедуру усиновлення або проходите консультацію (до трьох місяців) в агентстві з усиновлення з 

приводу усиновлення. 

Що я повинен надати працівнику CSD, щоб довести, що у мене є Good Cause (поважна причина) не допомагати? 
• Підписана вами заява з описом ваших страхів і побоювань (включаючи цю форму), або 
• Будь-які записи, включаючи медичні, поліцейські, заяви сім'ї або друзів про вашу вимогу про безпеку, якщо такі є. 
• Ви маєте 20 днів, щоб надати цю інформацію, але ви можете попросити більше часу, якщо це необхідно. 

Чи можу я продовжувати стягувати аліменти і не співпрацювати з DCS? 
Так, тому що є два різні рівні, які ви можете обрати: рівень А або рівень Б. 

• Рівень А: вас не проситимуть співпрацювати з DCS. Аліменти на дитину стягуватися не будуть. 
• Рівень B: вас не проситимуть співпрацювати з DCS, але аліменти на дитину будуть стягуватися, а ваша адреса 

залишатиметься захищеною. 

Що робити, якщо для DCS стало небезпечно стягувати аліменти на дитину? 
• Негайно зверніться до CSD та офіцера з питань аліментів у DCS. Розкажіть їм обом про свою нову ситуацію. 
• Запросіть Good Cause (поважну причину), заповнивши цю форму. 
• Якщо у вас є Рівень B з Good Cause (поважною причиною), розгляньте можливість переходу на Рівень A. 
• Попросіть направлення до адвоката з питань насильства в сім'ї на місці або в громаді. 

Що робити, якщо я не згоден з рішенням CSD щодо Good Cause (поважної причини)? 
Ви маєте право вимагати проведення адміністративного слухання щодо рішення про Good Cause (поважну причину). 
Адміністративне слухання — це перегляд рішення про наявність Good Cause (поважної причини). Для отримання додаткової 
інформації щодо адміністративних слухань див. розділ «Процес адміністративного слухання» на останній сторінці. 

Якщо у вас є питання щодо допомоги у стягненні аліментів, задайте їх перед тим, як підписати цю форму. Відмітьте лише одне  
з наведених нижче тверджень. 

 Я вважаю, що для мене та моїх дітей безпечно, щоб DCS стягувала аліменти на утримання дітей. Я розумію, що я маю 
допомагати DCS стягувати аліменти на дитину, і якщо я цього не робитиму, то моя грошова допомога буде зменшена на 25 %. 

 У мене є вагома причина не допомагати. Опишіть причину, виклавши свої побоювання та занепокоєння на наступній сторінці. 
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Ситуація у кожній сім'ї різна. Позначте всі поля нижче, які описують причину(и), через яку(і) стягнення аліментів  
на дитину може бути небезпечним. 

 Дитина (діти) є об'єктом юридичної процедури усиновлення. 

  Дитина (діти) народилася в результаті інцесту або зґвалтування. 
 У мене є заборонний ордер або поліцейські звіти, подані на non-custodial parent (батька (мати), що не є опікуном). 

  Non-custodial parent (батько (мати), що не є опікуном) завдав шкоди або погрожував завдати шкоди мені або дитині (дітям). 

  Non-custodial parent (батько (мати), що не є опікуном) має історію насильницької поведінки. 
 Non-custodial parent (батько (мати), що не є опікуном) намагатиметься отримати опіку над дитиною (дітьми) у разі стягнення 

аліментів, і не забезпечить безпечне середовище для дитини (дітей). 

  Я маю побоювання, що стабільність дитини (дітей) буде порушена. 

  Якщо аліменти на дитину будуть стягуватися, non-custodial parent (батько (мати), що не є опікуном), швидше за все, стане 
вороже налаштованим і завдасть емоційної травми дитині (дітям). 

 Non-custodial parent (батько (мати), що не є опікуном) має проблеми з mental health (психічним здоров'ям) або зловживає 
психоактивними речовинами, що може завдати шкоди мені або дитині (дітям). 

  Інше. Опишіть ваші побоювання та занепокоєння нижче: 

      

 

Заявляю, що вищенаведена заява відповідає дійсності. 

ІМ'Я КЛІЄНТА (ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ) 
      

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР КЛІЄНТА 
      

ПІДПИС КЛІЄНТА ДАТА 
      

Копія цієї форми була передана мною клієнту. 

ПІДПИС ПРАЦІВНИКА ДАТА 
      

ІМ’Я NON-CUSTODIAL PARENT (БАТЬКА (МАТЕРІ), ЩО НЕ Є ОПІКУНОМ) 
      

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР КЛІЄНТА 
      

ІМ'Я ДИТИНИ 
      

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР КЛІЄНТА 
      

ІМ'Я ДИТИНИ 
      

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР КЛІЄНТА 
      

ІМ'Я ДИТИНИ 
      

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР КЛІЄНТА 
      

Процес адміністративного слухання 
1. Для отримання інформації про розгляд вашої справи телефонуйте до CSD за номером 1-877-501-2233. 
2. Щоб подати запит на проведення адміністративного слухання, зверніться до CSD або напишіть до Office of Administrative 

Hearings (Управління адміністративних слухань) PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489  протягом 90 днів. DCS не почне 
працювати над вашою справою доти, доки рішення слухання не буде остаточним. 
Адвокат або інша обрана вами особа може представляти вас на слуханні, або ви можете представляти себе самі. 

Чи можу я отримати юридичну консультацію або представництво? 
Ви можете зателефонувати на загальнодержавну лінію правової допомоги за номером 1-888-201-1014. 
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