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

  Beripikasyon sa Pag-atiman sa Bata 
 Child Care Verification 

PARA: NUMERO SA KASO: 

Ang Dibisyon sa Pagsuporta sa Bata (DCS) nagkinahanglan og beripikasyon sa imung mga gasto sa pag-atiman sa bata 
sulod sa yugto  . 
Palihug sa pagpakumpleto sa tighatag og atiman sa imung bata ang usa ka buwag nga Pagtubag sa Beripikasyon sa 
Pag-atiman sa Bata (pahina 2 sa kini nga form) para sa kada bata nga nalista sa ubos. Inig ka human kinahanglang 
butangan og petsa ug pirma ang kada pagtubag nga form, ilakip ang pamatuod sa pagbayad sa pag-atiman nga gihatag, 
ug ibalik kini sa DCS sa adres nga nalista sa ubos. Ang pamatuod sa bayad mahimung mga resibo o mga kopya sa 
gikansela nga mga tseke. Ibalik ang nakumpleto nga (mga) form nga dili mulapas sa    . 
 
Mga Ngalan sa mga Bata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
PETSA  AWTORISADONG REPRESENTANTE 
  DIBISYON SA PAGSUPORTA SA BATA 
 
Ibalik ang nakumpleto nga pagtubag nga (mga) form sa: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 

Sulod sa        lugar sa pagtawag        
Gawas sa        lugar sa pagtawag        
Adunay TTY/TDD nga mga serbisyo para sa mga naay kakulian sa pagsulti o pandungog. 
Bisitaha ang among web site sa: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 
 
Walay tawo nga tungod sa iyang etnisidad, kolor, gigikanan nga nasud, tinuhoan, relihiyon, sekso, edad, o kakulian sa 
panglawas, ang pakitaag diskriminasyon sa pagpanarbaho, mga serbisyo, o sa bisag unsa nga aspekto sa mga kalihukan 
sa programa. Ang kini nga form mahimung makuha sa lain pang mga format kung pangayu-on. 
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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 
 

  Beripikasyon sa Pag-atiman sa Bata 
 Child Care Verification Response 

Kumpletuha ang usa ka buwag nga form sa kada bata nga nalista sa pahina 1. 

DCS nga Numero sa Kaso: 

Ngalan ug Adres sa Tighatag sa Pag-atiman sa Bata: 

Numero sa Telepono sa Tighatag sa Pag-atiman sa Bata (iapil ang area code):  (                ) 

Ngalan sa Bata: 

Gibayaran ko og $  kada   para sa kini nga bata.  Sa kini nga kantidad, nakadawat ko og 

$                                       nga subsidiya gikan sa Estado sa Washington o sa lain pang estado o ahensiya sa gobyerno  

kada buwan para sa kini nga bata. 

Ibutang ang mga kantidad nga imung nadawat gikan sa tigbantay nga wala gisubsidiya sa Estado sa Washington o sa 
laing estado o ahensiya sa gobyerno. Ang kini nga pahina adunay masuwatan para sa 12 ka buwan sa mga bayad. 
Paglakip og dugang nga mga papel kung gikinahanglan. 

Kantidad Yugto (buwan/tuig) Kantidad Yugto (buwan/tuig) 
$  $  

$  $  

$  $  

$  $  

$  $  

$  $  

Akong gideklarar sa ilawm sa silot sa pagpanumpa sa kabakakan, sa ilawm sa mga balaod sa estado sa Washington, nga ang 
nahisgotan kay tinuod ug sakto. Akong nasabtan nga gamiton sa DCS ang impormasyon nga akong gihatag para sa mga 
katuyuan sa pagsuporta sa bata ug mahimung pampubliko nga talaan. Mahimung ibutyag sa DCS ang impormasyon sa walay 
kustodiya nga ginikanan pinaagi sa sinuwat nga pagrequest sa DCS ug sumala sa polisiya sa pagbutyag sa publiko. 

Petsa Pirma sa Tighatag sa Pag-atiman sa Bata Gisulat nga Ngalan sa Tighatag sa Pag-atiman sa Bata 

Petsa Pirma sa Ginikanan/Tigbantay Gisulat nga Ngalan sa Ginikanan/Tigbantay 

 


