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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

VbwAnuYadkanƒakownegineKXaodYkqg 
Direct Deposit Authorization 

eTig: elkewkSan:  

elkbuk˚ qn:  

  K™afAecXayakRd™bzdedbid DCS       K™afAecXa†™wgkankanƒakownegineKXaodYkqgVSÆbznsItAna˚anKwgK™afAecXatIÆTJkbqÆgyUÆK™agluÆmn[. 

sJÆ sJÆkag namSAkun

elk˚vampwdfzYKwgSzg q̊m vznekId(edJwn/vzn/pI)

tIÆyUÆRpSAnI H™wgETv #

emJwg rzd sibo˚d

elkotrASzbehJwn
(      ) 

elkotrASzbkagevzn
(      ) 

tIÆyUÆwIEml̇(†amVc)

  dzdEpgtIÆyUÆKwgK™afAecXaVHmÆyUÆVnrAbqbeginl™WglUkVSÆtIÆyUÆtIÆTJkbqÆgyUÆK™agetign[. 

laYeszn(†™wgmI) vzntI

KWnraYrAwWdyUÆK™agluÆmn[VSÆT™aHakvÆatÆanRd™elJwkewqakanƒakownegineKXaodYkqgVSÆbznsItAna˚anKwgtÆan.  z̊deszkegintIÆTJkYqkelIkEl™vmanμ. 

sJÆtAna˚an elkotrASzbKwgSaKatAna˚an
(      ) 

elkkanElÆnegInKwgtAna˚an elkbznsIKwgtAna˚an   eszkkig 

  eszvvig 

T™aHakvÆatÆanmI˚μTamkÆWvkzbkanƒakownegineKXaodYkqg HlJ bzdedbidKwg DCS, cqÆgotHaelk 800-468-7422. 

SqÆgRptIÆ: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
EFT DISBURSEMENTS 
PO BOX 9010 
OLYMPIA WA 98507-9010 
Fax:  360-664-5109 

bBmIbuk q̊nVdY™wnvÆaÏIvfzn,  SISzn,  es{wsaddxgedIm,  ˚vamesJÆwTJ,  SaSAna,  efd,  waYu,  HlJ ˚vameSzWwqg˚A,  cATJkEbÆgEYksqnsxnvznnAVSÆyUÆVnvWkgan,  kan 
bM rikan,  HlJ EgÆVdEgÆnjÆgKwgkickzmKwgo˚gkan.  VbFwmVbn[cAmIRv™VH™VnEbbhUbhÆagEbbwJÆn†am˚μh™wgKM.  



U.S. Bank ReliaCard® ການເປີ ດເຜີ ຍຂໍ ້ ມູນກ່ອນການຄອບຄອງ
ຊື່ ໂຄງການ:Washington Division of Child Support 
ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼື ອເດັກວໍ ຊິ ງຕັນ 
ວັນທີ ອ້າງອີ ງ:ມິຖຸນາ 2017 

ທ່ານມີ ຕົວເລື ອກກ່ຽວກັບວິ ທີ່ ຮັບການຊໍ າລະຂອງທ່ານ, 
ລວມທັງການຝາກເງິ ນເຂົ ້ າບັນຊີ ທະນາຄານຂອງທ່ານໂດຍກົງຫຼື ເຂົ ້ າບັດແບບເຕີມເງິ ນນີ ້ .

ສອບຖາມນໍ າຕົວແທນຂອງທ່ານສໍ າລັບຕົວເລື ອກທີ່ ມີ ໃຫ້ ແລະ ເລື ອກຕົວເລື ອກທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ. 

ຄ່າທໍານຽມ 
ລາຍເດື ອນ 

$0 

ຕ່ໍການຊື ້

$0 
ການຖອນເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອທີ  
ເອັມ 

$0 ໃນເຄື ອຂ່າຍ

$0.99*ນອກເຄື ອຂ່າຍ

ການເພ່ີມເງິ ນ 
ເຂົ ້ າ

ບໍ່ ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ 

ການກວດຍອດເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອີ ທີ ເອັມ (ໃນເຄື ອຂ່າຍ ຫຼື  ນອກເຄື ອຂ່າຍ) $0 

ສູນບໍ ລິ ການລູກຄ້າ (ແບບອັດຕະໂນມັດ ຫຼື  ຜ່ານຕົວແທນ) $0 ຕ່ໍການໂທ 1 ຄ້ັງ 

ບໍ່ ມີ ການເຄື່ ອນໄຫວ $0 

ພວກເຮົ າເກັບຄ່າທໍານຽມອື່ ນໆອີ ກ 3 ປະເພດ.ໜ່ຶງໃນນ້ັນແມ່ນ:

ຄ່າປ່ຽນບັດໃໝ່ (ຈັດສ່ົງແບບມາດຕະຖານ ຫຼື  ແບບດ່ວນ)    $0 or $15.00 

* ຄ່າທໍານຽມນີ ້ ອາດຕ່ໍາກວ່ານີ ້ ອີ ງຕາມວິ ທີ  ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ ບັດຖື ກນໍ າໃຊ້.
ເບິ່ ງຕາຕະລາງຄ່າທໍານຽມທີ່ ຄັດຕິດມາພ້ອມ ສໍ າລັບວິ ທີ ການເຂົ ້ າເຖິງເງິ ນ ແລະ ຂໍ ້ ມູນຍອດເງິ ນ
ຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ.

ບໍ່ ມີ ຄຸນສົມບັດການເບີ ກເກີ ນວົງເງິ ນ/ສິ ນເຊື່ ອ 
ວົງເງິ ນຂອງທ່ານມີສິ ດໄດ້ຮັບການປະກັນຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນເງິ ນຝາກແຫ່ງລັດ (FDIC) 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານທ່ົວໄປກ່ຽວກັບບັນຊີ ແບບຕ່ືມເງິ ນ, ເຂົ ້ າໄປທີ່  cfpb.gov/prepaid. 
ຊອກຫາລາຍລະອຽດແລະເງື່ ອນໄຂສໍ າລັບຄ່າທໍານຽມແລະການບໍ ລິ ການທັງໝົດພາຍໃນຊຸດແພັກເກັດບັດ ຫຼື
ໂທຫາ 1-866-363-4136 ຫຼື  ເຂົ ້ າໄປທີ່  usbankreliacard.com. 
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ReliaCard ແມ່ນອອກໃຫ້ໂດຍສະມາຄົມທະນາຄານແຫ່ງສະຫະລັດອີ ງຕາມໃບອະນຸຍາດຈາກ Visa U.S.A. Inc. ©2018 
ທະນາຄານແຫ່ງສະຫະລັດ.ສະມາຊິ ກບໍ ລິ ສັດປະກັນເງິ ນຝາກແຫ່ງລັດ (FDIC).        

U.S. Bank ReliaCard® ຕາຕະລາງລາຍການຄ່າທໍານຽມ 
ຊື່ ໂຄງການ: Washington Division of Child Support ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼື ອເດັກວໍ ຊິ ງຕັນ 

ວັນທີ ມີ ຜົນນໍ າໃຊ້: ພຶດສະພາ 2018 

ຄ່າທໍານຽມທັງໝົດ ມູນຄ່າ ລາຍລະອຽດ 

ຮັບເງິ ນສົດ 

ການຖອນເງິ ນຈາກຕູ້ເອທີ ເອັມ 
(ໃນເຄື ອຂ່າຍ) 

$0 ນີ ້ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມຂອງພວກເຮົ າຕ່ໍການຖອນ. “ໃນເຄື ອຂ່າຍ” ໝາຍເຖິງເຄື ອຂ່າຍເອທີ ເອັມ 
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສະຫະລັດ ຫຼື  MoneyPass®ສາມາດຊອກຫາທີ່ ຕ້ັງໄດ້ທີ່  usbank.com/locations ຫຼື
moneypass.com/atm-locator. 

ການຖອນເງິ ນ ຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມ 

(ນອກເຄື ອຂ່າຍ) 

$0.99 ນີ ້ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມຂອງພວກເຮົ າຕ່ໍການຖອນ. ຄ່າທํານຽມນີ ້ ຖື ກຍົກເວ້ັນ
ສໍ າລັບການຖອນເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມ 2 ຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງເດື ອນ
ເຊິ່ ງລວມທັງການຖອນເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມ (ນອກເຄື ອຂ່າຍ) ແລະ 
ການຖອນເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມຢູ່ຕ່າງປະເທດ.“ນອກເຄື ອຂ່າຍ” 

ໝາຍເຖິງຕູ້ເອທີ ເອັມທັງໝົດທີ່ ຢູ່ນອກເຄື ອຂ່າຍທະນາຄານ ແຫ່ງສະຫະລັດ ຫຼື
MoneyPass.ທ່ານຍັງອາດຖື ກເກັບຄ່າທໍານຽມໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຕູ້ເອທີ ເອັມ 

ເຖິງແມ່ນທ່ານບໍ່ ໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາໃດໜ່ຶງສໍ າເລັດ. 

ການຖອນເງິ ນສົດຢູ່ທີ່ ປ່ອງບໍ ລິ ການ $0 ນີ ້ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມ ຂອງພວກເຮົ າເມ່ືອເວລາທີ່ ທ່ານຖອນເງິ ນສົດດ້ວຍບັດ 

ຂອງທ່ານຈາກປ່ອງບໍ ລິ ການຢູ່ທີ່ ທະນາຄານ ຫຼື  ສະຫະກອນສິ ນເຊື່ ອທີ່ ຮັບບັດ Visa® 

ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ 

ກວດຍອດເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມ 
(ໃນເຄື ອຂ່າຍ) 

$0 ນີ ້ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມ ຂອງພວກເຮົ າຕ່ໍການກວດຍອດເງິ ນ.“ໃນເຄື ອຂ່າຍ” ໝາຍເຖິງເຄື ອຂ່າຍ ເອທີ ເອັມ 
ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສະຫະລັດ ຫຼື  MoneyPass.ສາມາດຊອກຫາທີ່ ຕ້ັງໄດ້ທີ່  usbank.com/locations
ຫຼື moneypass.com/atm-locator. 

ກວດຍອດເງິ ນຜ່ານຕູ້ ເອທີ ເອັມ 

(ນອກເຄື ອຂ່າຍ) 

$0 ນີ ້ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມ ຂອງພວກເຮົ າຕ່ໍການກວດຍອດເງິ ນ.“ນອກເຄື ອຂ່າຍ” 

ໝາຍເຖິງຕູ້ເອທີ ເອັມທັງໝົດທີ່ ຢູ່ນອກເຄື ອຂ່າຍເອທີ ເອັມ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງສະຫະລັດ ຫຼື
MoneyPass.ທ່ານຍັງອາດຖື ກເກັບຄ່າທໍານຽມເພ່ີມອີ ກໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ການເອທີ ເອັມ. 

ການນໍ າໃຊ້ບັດ ຂອງທ່ານຢູ່ນອກສະຫະລັດ 

ການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງປະເທດ 2% ນີ ້ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມທີ່ ພວກເຮົ າເກັບນໍ າທ່ານ ເມື່ ອທ່ານນໍ າໃຊ້ບັດຂອງທ່ານສໍ າລັບການຊື ້ ເຄື່ ອງກັບຮ້ານຄ້າ 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຖອນເງິ ນສົດຈາກຕູ້ເອທີ ເອັມຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງມູນຄ່າໂດລາທີ່ ເຮັດທຸລະກໍາ ພາຍຫັຼງການປ່ຽນສະກຸນເງິ ນຕາໃດໜ່ຶງ.ບາງຮ້ານຄ້າ ແລະ 
ການເຮັດທຸລະກໍາຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມບາງລາຍການຖື ວ່າເປັນການເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງປະເທດ 
ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບເຄື ອຂ່າຍທີ່ ນໍ າໃຊ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານ ແລະ/ຫຼື  ຮ້ານຄ້າ ຫຼື  
ຕູ້ເອທີ ເອັມຈະຕ້ັງຢູ່ໃນສະຫະລັດກ່ໍຕາມ ແລະ ພວກເຮົ າບໍ່ ໄດ້ຄວບຄຸມວິ ທີ ທີ່ ຮ້ານຄ້າ, ຕູ້ເອທີ ເອັມ ແລະ
ການເຮັດທຸລະກໍາເຫ່ົຼານີ ້ ຖື ກຈັດປະເພດເພ່ືອຈຸດປະສົງນີ ້ .

ການຖອນເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມລະຫວ່າງປະ
ເທດ 

$2.50 ນີ ້ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມ ຂອງພວກເຮົ າຕ່ໍການຖອນ.ຄ່າທໍານຽມນີ ້ ຖື ກຍົກເວ້ັນ
ສໍ າລັບການຖອນເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມ 2 ຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງເດື ອນ
ເຊິ່ ງລວມທັງການຖອນເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມ (ນອກເຄື ອຂ່າຍ) ແລະ 
ການຖອນເງິ ນຜ່ານຕູ້ເອທີ ເອັມຢູ່ຕ່າງປະເທດ.ທ່ານຍັງອາດຖືກເກັບຄ່າທໍານຽມໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຕູ້ເອ
ທີ ເອັມ ເຖິງແມ່ນທ່ານບໍ່ ໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາໃດໜ່ຶງສໍ າເລັດກ່ໍຕາມ. 

ອື່ ນໆ 

ການປ່ຽນບັດໃໝ່ $0 ນີ ້ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມຕ່ໍການປ່ຽນບັດໃໝ່ທີ່ ໄດ້ສ່ົງຫາທ່ານດ້ວຍ ການຈັດສ່ົງແບບມາດຕະຖານ (ພາຍໃນ 

10 ວັນລັດຖະການ).

ການຈັດສ່ົງບັດປ່ຽນໃໝ່ແບບດ່ວນ $15.00 ນີ ້ ແມ່ນຄ່າທໍານຽມ ຂອງພວກເຮົ າ ສໍ າລັບການຈັດສ່ົງແບບດ່ວນ (ພາຍໃນ 3 ວັນລັດຖະການ) 

ທີ່ ໄດ້ເກັບເພ່ີມຈາກຄ່າທໍານຽມການປ່ຽນບັດໃໝ່ໃດໜ່ຶງ. 

ວົງເງິ ນຂອງທ່ານມີສິ ດໄດ້ຮັບການປະກັນຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນເງິ ນຝາກແຫ່ງລັດ (FDIC). ເງິ ນຂອງທ່ານຈະຖື ກຮັກໄວ້ຢູ່ທີ່ ສະມາຄົມທະນາຄານແຫ່ງສະຫະລັດ, 
ສະຖາບັນປະກັນຂອງບໍ ລິ ສັດປະກັນເງິ ນຝາກແຫ່ງລັດ (FDIC), ແລະ ໄດ້ຮັບການປະກັນສູງເຖິງ $250,000 ໂດຍບໍ ລິ ສັດປະກັນເງິ ນຝາກແຫ່ງລັດ (FDIC) 
ໃນກໍລະນີ ທີ່ ທະນາຄານລ້ົມເຫຼວ.ສໍ າລັບລາຍລະອຽດ, ໃຫ້ເບິ່ ງທີ່  fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html . 

ບໍ່ ມີ ຄຸນສົມບັດການເບີ ກເກີ ນວົງເງິ ນ/ສິ ນເຊື່ ອ 
ຕິດຕ່ໍຫາສູນບໍ ລິ ການຜູ້ຖື ບັດທາງໂທລະສັບໄດ້ທີ່  1-866-363-4136, ທາງໄປສະນີ ໄດ້ທີ່  P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255 ຫຼື  ເຂົ ້ າໄປທີ່  
usbankreliacard.com. 
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http://usbank.com/locations
https://www.moneypass.com/atm-locator.html
http://usbank.com/locations
https://www.moneypass.com/atm-locator.html
http://fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html
https://www.usbankreliacard.com/


ReliaCard ແມ່ນອອກໃຫ້ໂດຍສະມາຄົມທະນາຄານແຫ່ງສະຫະລັດອີ ງຕາມໃບອະນຸຍາດຈາກ Visa U.S.A. Inc. ©2018 
ທະນາຄານແຫ່ງສະຫະລັດ.ສະມາຊິ ກບໍ ລິ ສັດປະກັນເງິ ນຝາກແຫ່ງລັດ (FDIC).        

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານທ່ົວໄປກ່ຽວກັບບັນຊີ ແບບຕ່ືມເງິ ນ, ເຂົ ້ າໄປທີ່  cfpb.gov/prepaid.ຖ້າຫາກທ່ານມີ ຄໍ າຕິຕຽນກ່ຽວກັບບັນຊີ ແບບຕ່ືມເງິ ນ, ໃຫ້ໂທຫາສໍ ານັກງານປົກ 
ປ້ອງການເງິ ນຜູ້ບໍ ລິ ໂພກໄດ້ທີ່ ເບີ  1-855-411-2372 ຫຼື  ເຂົ ້ າໄປທີ່  cfpb.gov/complaint. 

ເຖິງວ່າ ທະນາຄານ ສະຫະລັດ ຈະມີ ການສື່ ສານເປັນພາລາວ, ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນ ການສື່ ສານທັງໝົດຫັຼງຈາກນ້ັນຈະເປັນພາສາລາວ. ການບໍ ລິ ການບາງຢ່າງ ແລະ
ການຕິດຕ່ໍພົວພັນ, ລວມທັງເອກະສານສໍ າຄັນຕ່າງໆທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປີ ດ ແລະ ການບໍ າລຸງຮັກສາຜະລິ ດຕະພັນຂອງພວກເຮົ າ (ເຊັ່ ນ ຂໍ ້ ຕົກລົງ ແລະ
ຖະແຫຼງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບບັນຊີ ), ເບີ ໂທລະສັບ, ເວັບໄຊ, ແລະ ການສື່ ສານອື່ ນໆທາງອິ ນເຕີເນັດ ອາດຈະມີ ການສື່ ສານເປັນພາສາອັງກິດ ເທ່ົານ້ັນ.
ພວກເຮົ າມີນາຍພາສາອິ ດສະຫຼະພ້ອມທີ່ ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼື ອແກ່ທ່ານຕາມທີ່ ຕ້ອງການ. 
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https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/prepaid-cards/?utm_source=prepaid&utm_medium=redirect&utm_campaign=PrepaidRedirects
https://www.consumerfinance.gov/complaint/



