
Хянасан 08/04/16 

Арлингтон Мужийн Хүүхдийн Үйлчилгээний Акт 
(CSA) Эцэг Эхийн Хамтарсан Төлбөрийн 
Жилийн Үнэлгээ 

ХЭСЭГ I 
Зааварчилгаа: CSA хэрэг зохицуулагчид хамтран төлбөр төлөх шаардлагуудыг ба эцэг эх эсвэл асран 
хүмүүжүүлэгчидтэй хамтран ярилцах, тэдэнд хамтран төлөлтийн маягтыг зөв бөглөх, өрхийн орлогын тухай 
мэдээллийг олж авах зэргийг үйлдэнэ (дараалсан 2 цалин, татвар төлөлтийн сүүлийн хуудас эсвэл орлогын 
байдал). 

Хүүхдийн Нэр Төрсөн Огноо Үйлчлүүлэгчийн ID (DMC) # 

Хаяг Эцэг Эх/Асрамжлагчийн Цахим Хаяг 

Эцэг Эх/Асрамжлагч #1 Эцэг Эх/Асрамжлагч #2 

Хүүхдэд Хамаарал Хүүхдэд Хамаарал 

Утас Утас 

Жилийн 
Орлого 

$ 

Жилийн 
Орлого 

$ 
Нийгмийн Даатгалын Дугаар Нийгмийн Даатгалын Дугаар 

Орлогын бусад эх үүсвэр (Жишээ нь, хүүхдийн халамж, тэтгэлэг, Нийгмийн Даатгал, ажилгүйн орлого ба орлогын бусад 
хэлбэрүүд) 

$ 
Гэр бүл/Өрхийн хэмжээ Өрхийн Жилийн Нийт Орлого 

Жилд $ 
*Өрх гэдэг нь гэр бүлтэй ижил ойлголт ба үүнийг байгууллага ба орогнох байрын оршин суугч бус холбоотой ба холбоогүй, гэхдээ
нэг эдийн засгийн нэгж мэт амьдардаг ба орлого ба зарлагаа хуваалцдаг бүлэг этгээдүүд болно.

Хүсэлт гаргах хүрээ: 
Олон Нийтэд Үндэслэсэн Үйлчилгээ (CBS) ЭСВЭЛ Оршин суух эсвэл Бүлэг гэрийн байршил (RTC/GH) 
ХАМТРАН төлөлтөөс чөлөөлөлт (Шалтгаан): Чөлөөлөлтйн 

Хуваарь: 
-ЭЭС (Огноо) ХҮРТЭЛ 

(Огноо) 

ХАМТРАН төлөлтөөс чөлөөлөх Шалтгаанууд: (1) CPS хэргүүдийн эхний 6 сар, (2) Хамаатаны Байршил, (3) Нийгмийн Даатгал нь 
гэр бүлийн цорын ганц орлого байх, (4) Medicaid/RTC-ийн төлбөр хийдэг хувийн даатгал. 

Энэ орлогын тухай бүх мэдээллийг миний талаас миний мэдэхээр гаргасан, үнэлгээний үйлдэлийн төлбөрийн 
тухай надад тайлбарласан болно. 

Эцэг Эх/Асрамжлагч #1 Нэр - ХЭВЛЭХ Эцэг Эх/Асрамжлагч #1 Нэр - 
ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАХ 

Огноо 

Эцэг Эх/Асрамжлагч #2 Нэр -  ХЭВЛЭХ Эцэг Эх/Асрамжлагч #2 Нэр - 
ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАХ 

Огноо 

Хэргийн Зохицуулагчийн Нэр - ХЭВЛЭХ Огноо 

ХЭСЭГ II зөвхөн өргөдөл ба дагалдах материалуудыг хянан шалгасан ба ХАМТРАН төлөх мөнгөн хэмжээг 
Зохицуулалт ба Төсвийн Мэргэжилтэн үнэлсний дараа бөглөж гарын үсэг зурна. 



Хянасан 08/04/16  

ХЭСЭГ II 
 

Би сарын $ төлбөр төлөхийг зөвшөөрч байна бүх авсан үйлчилгээний төлбөрийн тасалбарыг авснаас 30 хоногийн 
дотор төлнө.*Би авсан үйлчилгээний тооцоог зөрчилтэй гаргасан нь цалин хөлс олгох, татварын буцаан олголтыг 
таслан зогсоох зэрэг цуглуулах журмын хэсэг болохыг ойлгож байна. Төлбөрийн тухай асуудал гарвал би 
Хэргийнхээ Ажилтантай ярилцсаны дагуу ажиллах болно. 

 
Хэрвээ би Medicaid эсвэл даатгалтай бол, би CSA-санхүүжилтэд хамрахаас өмнө бүх үйлчилгээний төлбөр хүсэх 
шаардлагатай. Хэрвээ би Нэмэлт Аюулгүй Байдлын Орлого (SSI), Нийгмийн Даатгал (SSA),  эсвэл бусад миний 
хүүхдийг хамарсан орлогтой бол, би хүүхэд байраа өөрчлөхөд үүний талаар нэн даруй санхүүжилтийн эх үүсвэрт 
мэдээллэнэ. 

 
 

Эцэг Эх/Асрамжлагч #1 Эцэг Эх/Асрамжлагч #2 Огноо 
 
 

ЗӨВХӨН ХЭЛТЭСТ ХЭРЭГЛЭХ : 
Хамтран төлөх хэмжээ - Оршин суух эсвэл Бүлэг гэрийн 
байршил (RTC/GH) 
$ 

Хамтран төлөх хэмжээ - Олон нийтийн Үйлчилгээ (CSB) 
 

$ 
 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 
CSA Баг/Төлөөлөгч Албан Тушаал/Байр суурь Огноо 

 
* Сарын хамтран төлбөр бол хавтгай хэмжээтэй ба хагас сарын байршилд пропорцтой үнэлгээ авдаггүй. 
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