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

ኣውቶማቲክ ፍቓድ ክፍሊትን ኤሌክትሮኒክ ፈንድ መዛወሪ ሓበሬታን 
Automatic Payment Authorization and Electronic Funds Transfer Information 

ኣውቶማቲክ ፍቓድ ክፍሊት እንታይ እዩ?  
ኣውቶማቲክ ፍቓድ ክፍሊት ናይ ህጻን ሓገዝ ክፍሊ ፍቓድ(DCS) ኮይኑ ናይ ህጻን ሓገዝ ካብ ናትካ ቼኪንግ ወይ ናይ ቁጠባ ሒሳብ ብኤሌክትሮኒክ ፈንድስ 
ትራንስፈር(EFT) ንምቕናስ ዘኽእል ናትካ ፍቓድ እዩ፡፡   
1. እቲ DCS እቲ ዝቕነስ ዝወስደሉ ናይ ወርሒ ዕለት ወይ ዕለታት ትመርጽ፡፡ እቲ ዝቕነሱ ኣብ ሰሙን ተመስሪትካ መደብ ክትሕዝ ኣይትኽእልን፡፡ 
2. እቲ ናይ ምንካይ ዕለት ኣብ ቀደም፣ ሰምበት ወይ ናይ ባንኪ በዓል ወይ ሃገራዊ በዓል DCS እቲ ክፍሊት ኣብ ዝቕጽል ናይ ስራሕ መዓልታት ይካየድ፡፡  
3. እቲ ናይ ምንካይ ዕለት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ምስዝበጽሕን DCS ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስራሕ መዓልታት ይንከ፡፡  DCS ንጉዳይካ ኣብቲ ናይ ምንካይ ዕለት እቲ 

ክፍሊት ይፍጽም፡፡  
ናይ EFT ምንካይ ብፌደራል ዝግበር መሃያ ዊዝዎልዲንግ ኣይትክእን፡፡  ጉዳይካ DCS ናይ ኣታዊ ዊዝሆልዲንግ ክምስረት ኣድላይ ምስዝኸውን ከምኡ ምግባ 
ክንቅጽል ኢና፡፡  
ኣብ ኦንላይን ኣብ https://secure.dshs.wa.gov/dcsonline/ ምምዝጋብ እውን ትኽእል፡፡ 
ካብ ናይ ባንኪ ሒሳበይ ኣውቶማቲክ ፍቓድ ክፍሊት ክንከ ምስዝደሊ እንታይ እገብር?  
ንናይ ቀጻሊ ውከሳ ኣብዚ ቅጥዒ ገጽ 1 ርአ፡፡  
ናይዚ ቅጥዒ ገጽ 2 ምላእ (ኣውቶማቲክ ፍቓድ ክፍሊት) ምላእ፡፡   
1. ሓበራዊ ሒሳብ ምስዝህልወካ ክልኦም በዓል ዋናታት እቲ ሒሳብ ኣብ ፍቓ ከምዝፈረሙ ኣረጋግጽ፡፡  
2. ንባንኪ ሒሳብካ ባዶ ቼክ ወይ ናይ ዑቋር ስሊፕ ኣተሓሕዝ፡፡  
ናይዚ ቅጥዒ 2 ገጽን ባዶ ቸክ ወይ ናይ ዕቋር ስሊፕንሃብ፡፡  

 
DIVISION OF CHILD SUPPORT  
EFT PAYMENTS  
P O BOX 9010  
OLYMPIA WA 98507-9010   
ወይ ናብ 360-664-5109 ፋክስ ግበር 

ቀፃሊ እንታይ ይኸውን?  
ናይ ሓገዝ ፈጻሚ በዓል ሞያ እቲ ናትካ ኣውቶማቲክ ምንካይ ምጽዳቕ ከድልዮ ይኸውን፡፡   
DCS ናይ ባንኪ ሒሳብ ቁጽርኻ ከረጋግጽ እዩ፡፡   
እቲ ናይ ፈለማ ዕለትን መጠን ዝንከን ዘረጋግጽ መረጋገጺ ደብዳበ ክትቅበል ኢኻ፡፡ 
እቲ ዝንከ ንምምዕርራይ ኣስታት 30 መዓልታት ይወሰድ፡፡ 
እቲ ምንካይ ክሳብ ዝጅመር ናይ ህጻን ሓገዝ ክፍሊታት ምፍጻምካ ክትቅጽል ኣለካ፡፡  
ባንከይ እቲ ኣውቶማቲክ ምንካይ ምስዘይቕበሎ እንታይ እገብር?  
ባንኪኻ ብምኽንያት እኹል ፈንድ ዘይምህላው፣ ዝተቋረጸ ክፍሊት ወይ ዝተዓጸወ ሒሳብ እቲ ምንካይ ምስዘይቕበሎ DCS ቀጻሊ ኣውቶማቲክ ዝንከዮ ካብ ሒሳብ 
ብንኪኻ የወግድ፡፡  ባንኪኻ ምንካይ ኣይተቐበሎን ኢልካ ምስእትሓስብ ናብ DCS ብ800-468-7422 ደውል፡፡ 
እቲ ኣውቶማቲክ ክፍሊት ብኸመይ ጠጠው ኣብሎ ወይ እቕይሮ?  
ምንካይ ንምቁራጽ ወይ ንምቕያር ናብ ዋና ቤት ጽሕፈትDCS ብ800-468-7422 ክትድውል ኣለካ፡፡ 
DCS ጥራሕ የቋርጽ ወይ ምልዋጥ ይኽእል፤ እቲ ባንኪ ኣይኽእልን፡፡ 
1. ምንካይ ንምቁራጽ ወይ ንምቕያር እንተንኣሰ 10 መዓልታት ፍቐድ፡፡  ቅድሚ ናይ ክፍሊት ዕለት እንተውሓደ ቅድሚ 10 መዓልታት እንተዘይፈሊጥና DCS ምንካይ 

ከቋርጽ ወይ ክቕይር ኣይኽእልን፡፡ 
2. ባንኪኻ እቲ ምንካይ ከቋርጽ ወይ ክቕይር ኣይኽእልን፡፡ 
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 ኣውቶማቲክ ፍቓድ ክፍሊት 
 Automatic Payment Authorization 

ናይ ወላዲ ስም ምኽፋል አድራሻ ኢሜል 

ቍ.ሳ.ጶስጣ ወይ ኣድራሻ ጐደና 

ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ ኮድ 

ቑፅሪ ማሕበራዊ ውሕስና ናይ ቀትሪ ቍጽሪ ተሌፎን 

ቍጽሪ ሕሳብ 
  ምፅራይ 
  ዝተቐጠበ ሒሳብ 

ባንኪ መፍለዪ ቑፅሪ 

ሽም ባንኪ ቑፅሪ ስልኪ ቅርንጫፍ ባንኪ 

ሕድሕድ ዝንከ መጠን ድምር ወርሓዊ ዝንከ 

ሕድሕድ ወርሒ ዝንከየሉ ዕለታት ምንካይ ዝጅመረሉ ዕለት 

እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ዝንከዩ ንናይ ዋሺንግተን ስቴት ሓገዝ ረጂስተሪ ካብ ሒሳበይ ንክንከዩ ፈቒደ ኣለኹ፡፡ 
ናይ ሒሳብ በዓል ዋና ክታም 

ናይ ሒሳብ በዓል ዋና ክታም(ንሓበራዊ ሒሳባት) 

FOR DCS USE ONLY  (DCS ጥራሕ ዝጥቀመሉ) 
BASIC INDIVIDUAL NUMBER IV-D CASE NUMBER DCS OFFICE 

 
ባዶ ቸክ ወይ ናይ ዕቋር ስሊፕ ኣተሓሕዝ 

 
ዝዀነ ይኹን ሰብ ብምኽንያት ዓሌት፡ ሕብሪ ቖርበት፡ ዜግነት፡ እምነት፡ ሃይማኖት፡ ጾታ፡ ዕድመ፡ ወይ ስንክልና፡ ስራሕ፡ ኣገልግሎት፡ ወይ ዝዀነ ይኹን ንጥፈታት እዚ 
መደብ እዚ ንኸይረክብ ዝኽልክሎ ኣድልዎ ኸጋጥሞ ኣይግባእን። እዚ ቅጥዒ እዚ፡ ብዝተፈላለየ ዓይነት ቅዲ ክርከብ ይከኣል እዩ። 
 


