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

ወደ ልጅ ቀለብ ድጋር ትዕዛዝ ለመግባት ወይም ለማስፈጸም ዓላማ  
የገቢን መረጃ ስለ መጠየቅ 

Request for Income Information for Purposes of Entering or Enforcing a Child Support Order 
በእርስዎ የልጅ ቀለብ ድጋፍ ትዕዛዝ ላይ ስላለው ስለ ሌላኛ ወገን የገቢ መረጃ የሕፃን ድጋፍ ክፍልን (Division of Child Support, DCS) ለመጠየቅ ይህን ቅጽ 
ይጠቀሙ። የሌላኛውን ወገን ሙሉ ስም፣ ማኅበራዊ ዋስትና ቊጥር፣ እና የትውልድ ቀን ካልሰጡ፣ DCS የገቢን መረጃ ለመስጠት አይችልም። DCS ስለ ግለሰቡ የገቢ 
መረጃ ሊሰጥ ይችል ይሆናል ሆኖም ግን በ WAC 388-14A-2107 እና 2110 ሥር የተለየ ጥያቄ በጽሑፍ ካልቀረቡ በቀር ግለሰቡ የት እንደሚሠራ ወይም 
እንደሚኖር ሊነግርዎት አይችልም። 

ይህንን ቅጽ ሞልተው ወደ ማናቸውም የ DCS ጽሕፈት ቤት ማስረከብ ወይም በኢሜል ወደዚህ መላክ ይችላሉ፦ DIVISION OF CHILD SUPPORT 
 PO BOX 9162 
 Olympia WA 98507 
የእኔ ስም ይህ ነው፦    

የፖስታ አድራሻዬ ይህ ነው፦   

    

    

ስልክ ቊጥሬ ይህ ነው፦     

የገቢ መረጃ የምጠይቀው ስለዚህ ግለሰብ ነው፦    
 የሌላኛው ወገን ስም (መጠሪያ፣ የአባት፣ የአያት) 

የግለሰቡ የትውልድ ቀን ይህ ነው፦    
 ወር/ቀን/ዓመት 
የዚያ ግለሰብ ማኅበራዊ ዋስትና ቊጥር ይህ ነው፦   

 ሌላኛው ወገን እና እኔ አንድ ላይ የ DCS ጉዳይ አለን።  የፋይል ቊጥሩ ይህ ነው፦    

 ከዚህ ቀደም ከሌላኛው ወገን ጋር የ DCS ጉዳይ አልነበረኝም። ይህን መረጃ የምጠይቀው በ WAC 388-14A-1040 ሥር ነው።  ይህን ጥያቄ ለመደገፍ፣ 
ሁሉንም ከዚህ በታች ያሉትን ባዶ ቦታዎች መሙላት አለብኝ። 

 የሌላኛው ወገን ለመጨረሻ ጊዜ የታወቀ አድራሻ ወይም አሠሪ፦   

    

    

 ይህ ግለሰብ (አንዱን ይምረጡ)፦    ነው       አይደለም       በውትድርና ውስጥ ነበረ። 

 ይህ ግለሰብ (አንዱን ይምረጡ)፦  የተወሰነ ዓይነት የፌደራል ድጋፍ እያገኘ   ነው      አይደለም። 

ማሳሰቢያ፦ ሁሉንም የሚያስፈልግ መረጃ ካልሰጡ፣ DCS የእርስዎን የመረጃ ጥያቄ ውድቅ ማድረግ ይችላል። 
ከዚህ በታች ፊርማዬን በማኖር፣ የልጅ ቀለብ ድጋፍን የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለመመሥረት፣ ለማስፈጸም ወይም ለማሻሻል ዓላማ የገቢ መረጃ እንዲሰጠኝ እየጠየቅኩ ነው። 
የልጅ ቀለብ ድጋፍን የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለመመሥረት፣ ለማስፈጸም ወይም ለማሻሻል ዓላማ ብቻ ይህን መረጃ መጠቀም እንደምችል መረዳቴን አረጋግጣለሁ። 
 
 
    
ቀን  ፊርማዬ 

ማንም ሰው በዘር፣ በቆዳ ቀለም፣ ትውልድ ሃገሩ፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ ዕድሜ ወይም የአካል ጉዳተኝነት የተነሳ የሥራ ቅጥር፣ አገልግሎቶችን በማግኘት፣ ወይም በማናቸውም 
የፕሮግራሙ እንቅስቃሴዎች መድልዎ ሊፈጸምበት አይችልም። ይህ ቅጽ በተለያዩ ቅርጸች ጥያቄው ሲቀርብ ማግኘት ይቻላል። 

 
 


