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ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਮਮਆਦ ਬੰਨਹ ਣ ਦਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਮਆਦ ਤ਼ੈਅ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਮਜਸ ਦੌਰਾਨ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਰਕਮ ਵਸ ਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਮਮਆਦ ਬੰਨਹ ਣ ਦਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਾਰੀ ਰਮਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜਾ "ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ" ਅਤੇ ਹੁਣ 
ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜੇ ਲਈ ਮਮਆਦ ਬੰਨਹ ਣ ਦਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਮਜਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਜਿੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਕਸ ਸਟੇਟ ਮਵਿੱ ਚ ਹੰੁਦੀ ਹ਼ੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਅਤੇ ਮਮਆਦ ਬੰਨਹ ਣ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲ਼ੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। 

ਛੋਟ 
ਘਟਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਨ ਨ ੰ  ਮਿਆਨ ਮਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਮਦਆਂ, ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਜਸਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਮਮਆਦ ਬੰਨਹ ਣ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ 
ਮਕਸੇ ਵੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਹਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟ ਮਵਿੱਚ ਮਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਦ ਜੇ ਮਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਲਈ ਮਵਆਹੁਤਾ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਉਸ ਮਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਲਈ ਮਵਆਹੁਤਾ ਮਦਦ ਸਬੰਿੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਹੇਠਾਂ ਮਦਿੱਤੇ ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਜੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹ਼ੈ: 

 
ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੰੁਦੀ ਹ਼ੈ: 
1. ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਭਮਵਿੱਖ ਮਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹ਼ੈ। ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ ਹ਼ੈ, ਇਸ ਮਵਚ ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, 

ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਵਆਹੁਤਾ ਸਹਾਇਤਾ (ਖ਼ਰਚਾ) ਅਤੇ ਜੇ DCS ਮੇਰੀ ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰ ਰਹੀ ਹ਼ੈ, ਸ਼ਾਮਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹ਼ੈ। 
2. RCW 4.16.020, RCW 4.56.210 ਜਾਂ RCW 6.17.020 ਵਲੋਂ ਮਮਆਦ ਬੰਨਹ ਣ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ। 
3. ਵਾਿੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨ ੰ ਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਮਜਸ ਹੇਠ DCS ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸ ਲੀ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। 

ਇਹ ਛੋਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਗਏ ਮਕਸੇ ਫ਼ੈਸਮਲਆਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਮਆਦ ਬੰਨਹ ਣ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਕਰਕੇ, DCS ਪਮਹਲਾਂ 
ਦੇ ਖੰੁਝੇ ਹੋਏ ਮਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਛੋਟ, ਮ਼ੈਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਪ ਰੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਮਗਆ ਨਹੀਂ ਮਦੰਦੀ। 

ਇਹ ਛੋਟ DCS ਨ ੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਵਸ ਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੰਦਾ ਹ਼ੈ, ਜਦ ਤਿੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜੇ ਦਾ ਪ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  ਇਹ ਛੋਟ, 
ਮਮਆਦ ਬੰਨਹ ਣ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਕਰਕੇ ਖੰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜੇ ਨ ੰ  ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। RCW 74.20A.220 ਮ਼ੈਨ ੰ  ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੰਦਾ ਹ਼ੈ। 

ਜਦ ਤਿੱਕ DCS ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਲਖਤ ਮਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਦੰਦੀ, ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗ  ਰਮਹੰਦੀ ਹ਼ੈ। 

ਸਾਈਨ ਇਨ       , ਵਾਿੱਮਸ਼ੰਗਟਨ। 
 
         
ਤਾਰੀਖ਼  ਦਸਤਖ਼ਤ 
 
ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-4420 
ਫ਼ੈਕਸ: 866-668-9518  
 

ਜਵਾਬ ਮਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਦਓ: 
 
ਰੋਜਗਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਪਿੱਖ ਮਵਿੱਚ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, ਿਰਮ-ਮਸਿਾਂਤ, ਿਰਮ, ਮਲੰਗ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ 
ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਦਲਵੇਂ ਰ ਪਾਂ ਮਵਚ ਉਪਲਬਿ ਹ਼ੈ। 
 


