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

बाल सहायता सन्दभर्

Child Support Referral

बाल सहायता �ड�भजन (DCS) ले सामािजक सुर�ा ऐनको शीषर्क IV-D मा प�रभा�षत ग�रए अनुरूप बाल सहायता प्रवतर्न गन� उद्देश्यहरूका
ला�ग तपा�को व्यिक्तगत जानकार� तथा सामािजक सुर�ा नम्बर प्रयोग गन�छ।

नाम (प�हलो / बीचको / अिन्तम)

बालबा�लकाको आमा

बालबा�लकाका अ�भभावकहरूको बारे मा जानकार�
नाम (प�हलो / बीचको / अिन्तम)

प्रयोग भएका अन्य नामहरू

प्रयोग भएका अन्य नामहरू

पोस्ट बाकस वा िस्ट्रट ठे गाना

पोस्ट बाकस वा िस्ट्रट ठे गाना

सहर

राज्य

ZIP कोड

सहर

बालबा�लकाको बबा

राज्य

ZIP कोड

घरको फोन

सन्दे श फोन

सेल फोन

घरको फोन

सन्दे श फोन

सेल फोन

(

(

(

(

(

(

)

इ-मेल ठे गाना

)

सामािजक सुर�ा नम्बर

)

इ-मेल ठे गाना

जन्म�म�त (म�हना / �दन / वषर्)

उचाइ

कपालको रङ

आँखाको रङ

जा�त

मात ृ भाषा (अङ्ग्रेजी बाहे क अन्यमा पत्राचार आवश्यक भएमा)

�ात भएको प�छल्लो रोजगाररदाताको नाम

भारतीय आर�णमा बस्छ?
होइन

तौल

कपालको रङ

आँखाको रङ

भारतीय आर�णमा बस्छ?
होइन

�ात भएको प�छल्लो रोजगाररदाताको नाम

हो

रोजगारदाताको पोस्ट बाकस वा िस्ट्रट ठे गाना
राज्य

रोजगारदाताको टे �लफोन नम्बर

यो जनजा�तय व्यवसाय हो?

आमाको बुबाको नाम

उचाइ

जनजा�तय संबद्धता (छ भने)

हो

रोजगारदाताको सहर

)

जन्म�म�त (म�हना / �दन / वषर्)

मात ृ भाषा (अङ्ग्रेजी बाहे क अन्यमा पत्राचार आवश्यक भएमा)

रोजगारदाताको पोस्ट बाकस वा िस्ट्रट ठे गाना

(

)

जन्मेको ठाउँ (सहर / काउन्ट� /राज्य / राष्ट्र)

तौल

जनजा�तय संबद्धता (छ भने)

)

सामािजक सुर�ा नम्बर

जन्मेको ठाउँ (सहर / काउन्ट� /राज्य / राष्ट्र)
जा�त

)

होइन

ZIP कोड

हो

रोजगारदाताको सहर

राज्य

रोजगारदाताको टे �लफोन नम्बर

यो जनजा�तय व्यवसाय हो?

(

UNK

आमाको आमाको �ववाहपूवक
र् ो नाम

होइन

)

बुबाको बुबाको नाम

ZIP कोड

हो

UNK

बुबाको आमाको �ववाहपूवक
र् ो नाम

बालबा�लकाको वासस्थान

पष्ृ ठ 2 मा सूचीबद्ध ग�रएका बालबा�लका कोसँग बस्छन ्:
आमा
बुबा
अन्य (उल्लेख गनह
ुर् ोस ्):
असंर�क अ�भभावक वा�सङ्टन राज्यका बालबा�लकाहरूसँग क�हल्यै बसेका �थए वा �तनीहरूलाई सहायता उपलब्ध गराएका �थए?
हो भने क�हले?

पष्ृ ठ 2 सच
ु ीबद्ध ग�रएका क�त प्र�तशत बालबा�लका आफ्नो आमासँग बस्छन ्?

प्र�तशत।

पष्ृ ठ 2 सच
ु ीबद्ध ग�रएका क�त प्र�तशत बालबा�लका आफ्नो बब
ु ासँग बस्छन ्?

प्र�तशत।

पष्ृ ठ 2 सुचीबद्ध ग�रएका क�त प्र�तशत बालबा�लका आफ्नो बुबासँग बस्छन ्?
तपा�को नाम
तपा�को सामािजक सुर�ा नम्बर
तपा� र बालबा�लकाबीचको सम्बन्ध
तपा�को जनजा�तय संबद्धता (छ भने)
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होइन

प्र�तशत।

बालबा�लका आफ्नो आमा वा बबासँग बस्दै नन भने यो खण्ड परा गनर्होस
तपा�को पोस्ट बाकस वा िस्ट्रट ठे गाना

तपा�को जन्म�म�त

तपा�को सहर

तपा�को राज्य

तपा�को ZIP कोड

तपा�को घरको फोन

तपा�को सन्दे श फोन

तपा�को सेल फोन

(

(

(

)

)

तपा�को भारतीय आर�णमा बस्नुहुन्छ?

पष्ृ ठ 1

होइन

हो

)

हो

तपा�ले बाल सहायताको ला�ग चाहना गरे को बालबा�लकाको बारे मा जानकार�

पष्ृ ठ 1 मा स�ु चबद्ध ग�रएका बालबा�लकाका अ�भभावकहरूको मात्र सच
र् ोस ्।
ू ी बनाउनह
ु ोस ् जो तपा�को घरमा बस्छन ्। आवश्यक परे मा थप पाना प्रयोग गनुह

बच्चाको नाम (प�हलो / बीचको / अिन्तम)

�लङ्ग

जन्म�म�त (म�हना / �दन / वषर्)

सामािजक सुर�ा नम्बर

जन्मेको ठाउँ (सहर / काउन्ट� /राज्य / राष्ट्र)

हो भने आदे शको �म�त

हो

�लङ्ग

सामािजक सुर�ा नम्बर

जन्मेको ठाउँ (सहर / काउन्ट� /राज्य / राष्ट्र)

हो भने आदे शको �म�त

हो

�लङ्ग

सामािजक सरु �ा नम्बर

जन्मेको ठाउँ (सहर / काउन्ट� /राज्य / राष्ट्र)

हो भने आदे शको �म�त

हो

�ववाह भएको �म�त (म�हना / �दन / वषर्)

हो

गनुर्भयो?

होइन

हो

होइन भने त्यसोभए कहाँ (काउन्ट�/राज्य):

हो

यस बच्चाको ला�ग त्यहाँ केह� सहायता आदे श छ?
होइन

बब
ु ाले �पतत्ृ व बोध हस्ता�र
जनजा�तय संबद्धता (छ भने)

आमा वा�सङ्टन राज्यमा यस बच्चाको गभर्वती हुनुहुन्थ्यो?
होइन

होइन

हो भने आदे श प्र�वष्ट ग�रएको (काउन्ट� / राज्य / जनजा�त)

(म�हना / �दन / वषर्)

बच्चाको नाम (प�हलो / बीचको / अिन्तम)
जन्म�म�त (म�हना / �दन / वषर्)

गनुर्भयो?

होइन भने त्यसोभए कहाँ (काउन्ट�/राज्य):

हो

यस बच्चाको ला�ग त्यहाँ केह� सहायता आदे श छ?
होइन

बुबाले �पतत्ृ व बोध हस्ता�र
जनजा�तय संबद्धता (छ भने)

आमा वा�सङ्टन राज्यमा यस बच्चाको गभर्वती हुनुहुन्थ्यो?
होइन

हो

हो भने आदे श प्र�वष्ट ग�रएको (काउन्ट� / राज्य / जनजा�त)

(म�हना / �दन / वषर्)

बच्चाको नाम (प�हलो / बीचको / अिन्तम)
जन्म�म�त (म�हना / �दन / वषर्)

होइन

होइन भने त्यसोभए कहाँ (काउन्ट�/राज्य):

हो

यस बच्चाको ला�ग त्यहाँ केह� सहायता आदे श छ?
होइन

गनुर्भयो?

जनजा�तय संबद्धता (छ भने)

आमा वा�सङ्टन राज्यमा यस बच्चाको गभर्वती हुनुहुन्थ्यो?
होइन

बुबाले �पतत्ृ व बोध हस्ता�र

हो भने आदे श प्र�वष्ट ग�रएको (काउन्ट� / राज्य / जनजा�त)

(म�हना / �दन / वषर्)

मा�थ सच
ू ीबद्ध ग�रएका बालबा�लकाका अ�भभावकहरूको वैवा�हक जानकार�
�ववाह भएको ठाउँ (काउन्ट� / राज्य)

सम्बन्ध �वच्छे द भएको �म�त (म�हना / �दन / वषर्)

सम्बन्ध �वच्छे द भएको ठाउँ (काउन्ट� / राज्य)

छु�ट्टएको �म�त (म�हना / �दन / वषर्)

छु�ट्टएको ठाउँ (काउन्ट� / राज्य)

सुर�ा �नषेध आदे श / सुर�ा सरोकारहरू

त्यहाँ सुर�ा �नषेध / सुर�ा आदे श ठाउँ छ वा तपा�सँग आफू वा आफ्ना बालबा�लकाको ला�ग सुर�ा सरोकारहरू छन ्?

सावर्ज�नक सहयोग तथा सहायता भक्
ु तान जानकार�

होइन

तपाइँ वा मा�थ सच
ू ीबद्ध ग�रएका बालबा�लकाले राज्य वा भारतीय जनजा�तबाट क�हल्यै सावर्ज�नक सहयोग प्राप्त गनभ
ुर् एको छ?
हो भने कहाँ (काउन्ट�हरू / राज्यहरू / जनजा�तहरू)

हो
होइन

हो

हो भने क�हले (म�हना / वषर्)

तपा�ले असंर��त अ�भभावकहरूबाट बाल सहायता प्राप्त गनभ
र् ोस ्। सबै
ुर् यो भने सहायता भुक्तानहरूको घोषणापत्र पूरा गनह
ुर् ोस ् र यसलाई DCS मा �फतार् गनुह
सहायता आदे शहरूको प्र�त�ल�पहरू संलग्न गनुह
र् ोस ्।

घोषणा

म भुक्तान सहायताको ला�ग अ�भभावक उत्तरदायीबाट सहायता सङ्कलन गन�सँग सम्बिन्धत कुनैप�न नयाँ वा प�रवतर्न भएका जानकार�को बारे मा �ल�खत
रूपमा तुरुन्तै DCS लाई भन्ने कुरामा सहमत छु।

मैले झठ
ू ो बयानको ला�ग दण्ड अनुरूप वा�सङ्टन राज्यको कानूनहरू अन्तगर्त मा�थ उिल्ल�खत कुराहरू सत्य र सह� छन ् भनी प्रमा�णत वा घोषणा गछुर्।

हस्ता�र ग�रएको ठाउँ

, वा�सङ्टन

�म�त

हस्ता�र

कुनैप�न व्यिक्तलाई जा�त, रङ, रािष्ट्रय मूल, सम्प्रदाय, धमर्, �लङ्ग, उमेर वा अस�मताको कारणद्वारा रोजगार, सेवाहरू वा कायर्क्रमको �क्रयाकलापहरूको कुनै
प�को �वरूद्धमा �वभेद ग�रनेछैन। यो फाराम अनुरोध ग�रएमा वैकिल्पक ढाँचाहरूमा उपलब्ध हुन्छ
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पष्ृ ठ 2

