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

ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
Child Support Order Review Request

ਵੱ ਲ:

ਿਵਸ਼ਾ:
ਕੇਸ ਨੰਬਰ:
ਤਾਰੀਖ਼:

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਸ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (DCS) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ (ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ) ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ (ਬਦਲਣ) ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ

ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹਨ:
1.

ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਤੁਸ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. DCS ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
a. DCS ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
b. DCS ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(1)

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DCS ਇਸ ਤ ਅੱ ਗੇ ਕੁਝ ਨਹ ਕਰੇਗਾ।

(2) ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DCS ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੌਿਸਿਕਊਿਟੰ ਗ ਅਟਾਰਨੀ ਆਿਫਸ ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਏਜੰ ਸੀ (ਿਜਵ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ) ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ:
(a)

DCS ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵ ਿਧਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।

(b)

ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵ ਿਧਰਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ।

(c)

ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱ ਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(d)

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ, ਸਭ ਤ ਨਵ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਸੂਚੀ (Washington State Child Support

Schedule) ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 25 ਪ੍ਰਿਤਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਵ ਰਕਮ ਿਵਚਲਾ ਅੰ ਤਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
$100.00 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ।

(e)

ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ $2,400.00 ਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਉੱਪਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਉਸ ਸਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
1.

DCS ਹਰੇਕ 35 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

2. ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ DCS ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਕਰੂਿਟੰ ਗ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਿਫਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੇਰ DCS ਨੂੰ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪੀ ਗਈ
ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ DCS ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪੰ ਨਾ 2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਪੰ ਨਾ 2 'ਤੇ
ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖੋ।
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STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
Child Support Order Review Request
ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ

ਕੇਸ ਨੰਬਰ:
ਿਹਦਾਇਤਾਂ

ਜੇ ਤੁਸ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ DCS ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਿਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰੋ। ਿਸਰਫ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਿਸਹਾਈ ਵਰਤੋ

ਸਾਰੇ ਲੋ ੜ ਦੇ ਫਾਰਮਾ 'ਤੇ

ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੰ ਨਾ 3 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ DCS ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਓ। ਜੇ ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਏਜੰ ਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ੍ਰਿਤਿਨਧ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ:
1.
2.

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪੱ ਨਾ 2 ਅਤੇ 3।

ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ (Washington State Child Support Schedule Worksheets)(ਨੱਥੀ). ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ

ਿਹੱ ਸੇ ਭਰੋ। DCS ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

3.

ਿਵੱ ਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (Financial Declaration) (ਨੱਥੀ)। ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।

4.

ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ (ਨੱਥੀ)। ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।

5.

ਗੁਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ (ਨੱਥੀ) ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤ ਵੱ ਧ ਬੱ ਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਬਆਨ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
1.

ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਿਪਛਲੇ ਸੰ ਘੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ।

2.

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਖਰੀ ਿਤੰ ਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ।

DCS ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਿਸਿਕਊਿਟੰ ਗ ਅਟਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ DCS ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ

ਅਦਾਲਤ ਫਾਈਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1.

ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

2.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ DCS ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਤਾ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ) ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ DCS ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇ ਿਕਉਂਿਕ (ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਾਿਨਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ):
1.

ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

2.

ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

3.

ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ:
a.

ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱ ਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡਰ ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

b.

ਵੱ ਖ-ਵਖ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ।

c.

ਸਕੂਲ ਨਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ।

4.

ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

5.

ਮ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੈਦ ਿਵੱ ਚ ਹਾਂ।

6.

ਹੋਰ (ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ):
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ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ:
1.

ਜੇ ਮ DCS ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ DCS ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਨਹ ਕਰੇਗਾ।

2.

DCS ਿਸਰਫ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮਟ ਲਈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। DCS ਕੋਲ ਿਹਰਾਸਤ,

3.

ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ DCS ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

4.

ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ ਹੈ।

a.

DCS ਿਸਰਫ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

b.

DCS ਿਸਰਫ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

c.

ਮ DCS ਤ ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, DCS ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਿਸਿਕਊਿਟੰ ਗ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਜੇ:
a.

DCS ਨੂੰ ਪੰ ਨਾ 3 ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

b.

ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਧ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮਟ ਲਈ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ ਕਰੋ: DCS ਪ੍ਰੌਿਸਿਕਊਿਟੰ ਗ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.
6.

ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, DCS ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਿਸਿਕਊਿਟੰ ਗ ਅਟਾਰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮਟ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਾ

ਿਲਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੌਿਸਿਕਊਟਰ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਤੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਵਾਈ

ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਲੈ ਜੇ ਜੱ ਜ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱ ਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7.

ਮੇਰੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

8.

ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।

ਿਮਤੀ

ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਿਮਤੀ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਿਨਧ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਿਨਧ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅੱ ਖਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮ

DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
ਕਾਿਲੰਗ ਖੇਤਰ

ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਕਾਿਲੰਗ ਖੇਤਰ

ਦੇ ਬਾਹਰ

ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ TTY/TDD ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.dshs.wa.gov/dcs

ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਸੰ ਪਰਦਾ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਿਵਕਲਪਕ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਸਰਫ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ (For Child Support Agency Use Only)
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