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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 
 ൈചൽഡ് സേപ്പാർട്്ട െറഫറൽ 
 Child Support Referral 

സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ നിയമത്തിെന്റ ൈടറ്റിൽ IV-D-യിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളതു േപാെല ൈചൽഡ് സേപ്പാർട്്ട എൻേഫാഴ്സ്െമന്്റ 
ഉേദ്ദശയ്ങ്ങൾക്കായി ൈചൽഡ് സേപ്പാർട്്ട വിഭാഗം (DCS) നിങ്ങളുെട വയ്ക്തിഗത വിവരങ്ങളും സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ നമ്പറും ഉപേയാഗിക്കും. 

കുട്ടികളുെട മാതാപിതാക്കെള സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
0കുട്ടികളുെട മാതാവ് 

േപര് (ആദയ്ഭാഗം, മധയ്ഭാഗം, അവസാന ഭാഗം) 

      
ഉപേയാഗിക്കുന്ന മറ്്റ േപരുകൾ 

      
P.O. േബാക്സ് അെല� ങ്കിൽ െതരുവ് വിലാസം 

      
നഗരം 

      
സംസ�ാനം 

      
സിപ്്പ േകാഡ് 

      
വീട്ടു േഫാൺ 

(   )       
സേന്ദശ േഫാൺ 

(   )       
െസൽ േഫാൺ 

(   )       
ഇ-െമയിൽ വിലാസം 

      
സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ നമ്പർ 

      
ജനനത്തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
ജനന സ�ലം (നഗരം / കൗണ്ടി / സംസ�ാനം / രാജയ്ം) 

      
വംശം 

      
ഉയരം 

      
തൂക്കം 

      
മുടിയുെട നിറം 

      
കണ� ിെന്റ നിറം 

      
മാതൃ ഭാഷ (ഇംഗ� ീഷിൽ അല� ാെത ആശയവിനിമയ സൗകരയ്ം േവണെമങ്കിൽ) 

      
േഗാ്രത അഫിലിേയഷൻ (എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ) 

      
ഇന്തയ്ൻ സംവരണത്തിൽ 
കഴിയുകയാേണാ?  അല�   അെത 

അവസാനെത്ത അറിയെപ്പടുന്ന െതാഴിലുടമയുെട േപര് 

      
െതാഴിലുടമയുെട പി.ഒ. േബാക്സ് അെല� ങ്കിൽ െതരുവ് വിലാസം    

      
െതാഴിലുടമയുെട നഗരം 

      
സംസ�ാനം 

      
സിപ്്പ േകാഡ് 

      
െതാഴിലുടമയുെട െടലിേഫാൺ നമ്പർ 

(   )       
ഇത് ഒരു േഗാ്രത ബിസിനസ് ആേണാ? 

  അല�         അെത      UNK 

മാതാവിെന്റ പിതാവിെന്റ േപര് 

      
മാതാവിെന്റ മാതാവിെന്റ കുടുംബേപ്പര് 

      

1കുട്ടികളുെട പിതാവ് 
േപര് (ആദയ്ഭാഗം, മധയ്ഭാഗം, അവസാന ഭാഗം) 

      
ഉപേയാഗിക്കുന്ന മറ്്റ േപരുകൾ 

      
P.O. േബാക്സ് അെല� ങ്കിൽ െതരുവ് വിലാസം 

      
നഗരം 

      
സംസ�ാനം 

      
സിപ്്പ േകാഡ് 

      
വീട്ടു േഫാൺ 

(   )       
സേന്ദശ േഫാൺ 

(   )       
െസൽ േഫാൺ 

(   )       
ഇ-െമയിൽ വിലാസം 

      
സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ നമ്പർ 

      
ജനനത്തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
ജനന സ�ലം (നഗരം / കൗണ്ടി / സംസ�ാനം / രാജയ്ം) 

      
വംശം 

      
ഉയരം 

      
തൂക്കം 

      
മുടിയുെട നിറം 

      
കണ� ിെന്റ നിറം 

      
മാതൃ ഭാഷ (ഇംഗ� ീഷിൽ അല� ാെത ആശയവിനിമയ സൗകരയ്ം േവണെമങ്കിൽ) 

      
േഗാ്രത അഫിലിേയഷൻ (എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ) 

      
ഇന്തയ്ൻ സംവരണത്തിൽ 
കഴിയുകയാേണാ?  അല�   അെത 

അവസാനെത്ത അറിയെപ്പടുന്ന െതാഴിലുടമയുെട േപര് 

      
െതാഴിലുടമയുെട പി.ഒ. േബാക്സ് അെല� ങ്കിൽ െതരുവ് വിലാസം    

      
െതാഴിലുടമയുെട നഗരം 

      
സംസ�ാനം 

      
സിപ്്പ േകാഡ് 

      
െതാഴിലുടമയുെട െടലിേഫാൺ നമ്പർ 

(   )       
ഇത് ഒരു േഗാ്രത ബിസിനസ് ആേണാ? 

  അല�         അെത      UNK 

പിതാവിെന്റ പിതാവിെന്റ കുടുംബേപ്പര് 

      
പിതാവിെന്റ മാതാവിെന്റ കുടുംബേപ്പര് 

      
കുട്ടികളുെട താമസസ�ലം 

േപജ് 2-ൽ പട്ടികയായി നൽകിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്നത് ആർെക്കാപ്പമാണ്:  മാതാവ്  പിതാവ്  മറ്റുള്ളവർ (വയ്ക്തമാക്കുക):         

വാഷിംഗ്ടർ സ്േറ്ററ്റിെല കുട്ടികൾക്കായി എേപ്പാെഴങ്കിലും രക്ഷാധികാരമില� ാത്ത മാതാപിതാവ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുേണ്ടാ അെല� ങ്കിൽ ഒപ്പം 
താമസിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?      അല�       അെത        അെത എങ്കിൽ, എേപ്പാൾ?       

േപജ് 2-ൽ പട്ടികയായി നൽകിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അമ്മേയാെടാപ്പം താമസിച്ച സമയത്തിെന്റ ശതമാനം എ്രതയാണ്?         ശതമാനം. 

േപജ് 2-ൽ പട്ടികയായി നൽകിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പിതാവിേനാെടാപ്പം താമസിച്ച സമയത്തിെന്റ ശതമാനം എ്രതയാണ്?         ശതമാനം. 

േപജ് 2-ൽ പട്ടികയായി നൽകിയിട്ട ള്ള കുട്ടികൾ രക്ഷാധികാരമില� ാത്ത രക്ഷിതാവിെനാപ്പം താമസിച്ച സമയത്തിെന്റ ശതമാനം എ്രതയാണ്?        ശതമാനം. 
കുട്ടി മാതാവിേനാ പിതാവിേനാ ഒപ്പം താമസിക്കുന്നിെല� ങ്കിൽ, ഈ വിഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുക 

നിങ്ങളുെട േപര്  

      
നിങ്ങളുെട പി.ഒ. േബാക്സ് അെല� ങ്കിൽ െതരുവ് വിലാസം 

      
നിങ്ങളുെട സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ നമ്പർ 

      
 

 

നിങ്ങളുെട ജനനത്തീയതി 

      
നിങ്ങളുെട നഗരം 

      
നിങ്ങളുെട സംസ�ാനം 

      
നിങ്ങളുെട സിപ്്പ േകാഡ് 

      
കുട്ടികളുമായുള്ള നിങ്ങളുെട ബന്ധം 

      
നിങ്ങളുെട വീട്ടു േഫാൺ 

(   )       
നിങ്ങളുെട സേന്ദശ േഫാൺ 

(   )       
നിങ്ങളുെട െസൽ േഫാൺ 

(   )       
നിങ്ങളുെട േഗാ്രത അഫിലിേയഷൻ (എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ) 

      
നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്തയ്ൻ സംവരണത്തിലാേണാ താമസിക്കുന്നത്? 

  അല�       അെത 
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 നിങ്ങൾക്്ക ൈചൽഡ് സേപ്പാർട്്ട ആവശയ്മുള്ള കുട്ടികെള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
േപജ് 1-ൽ പട്ടികെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള, നിങ്ങളുെട വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുെട കുട്ടികെള മാ്രതം പട്ടികെപ്പടുത്തുക.  

ആവശയ്െമങ്കിൽ ഒരു തുടർ ഷീറ്്റ ഉപേയാഗിക്കുക. 
കുട്ടിയുെട േപര് (ആദയ്ഭാഗം / മധയ്ഭാഗം / അവസാനഭാഗം) 

      
ലിംഗേഭദം 

  
സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ നമ്പർ 

      
പിതാവ് ഒരു പിതൃതവ് സതയ്വാങ്മൂലം  
സ�ിരീകരിക്കുേന്നാ?    അല�       അെത 

ജനനത്തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
ജനന സ�ലം (നഗരം / കൗണ്ടി / സംസ�ാനം / രാജയ്ം) 

      
േഗാ്രത അഫിലിേയഷൻ (എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ) 

      
ഈ കുട്ടിെയ മാതാവ് ഗർഭം ധരിച്ചത് വാഷിംഗ്ടൺ സ്േറ്ററ്റിൽ വച്ചാേണാ?     

  അല�       അെത 
അല�  എങ്കിൽ, എവിെട വച്്ച (രാജയ്ം/സംസ�ാനം): 

      
ഈ കുട്ടിക്കായി ഒരു സേപ്പാർട്്ട ഓർഡർ 
ഉേണ്ടാ?     അല�       അെത 

അെത എങ്കിൽ, ഓർഡർ തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
അെത എങ്കിൽ, ഓർഡർ നൽകിയ സ�ലം (കൗണ്ടി / സംസ�ാനം / രാജയ്ം) 

      
കുട്ടിയുെട േപര് (ആദയ്ഭാഗം / മധയ്ഭാഗം / അവസാനഭാഗം) 

      
ലിംഗേഭദം 

  
സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ നമ്പർ 

      
പിതാവ് ഒരു പിതൃതവ് സതയ്വാങ്മൂലം  
സ�ിരീകരിക്കുേന്നാ?    അല�       അെത 

ജനനത്തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
ജനന സ�ലം (നഗരം / കൗണ്ടി / സംസ�ാനം / രാജയ്ം) 

      
േഗാ്രത അഫിലിേയഷൻ (എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ) 

      
ഈ കുട്ടിെയ മാതാവ് ഗർഭം ധരിച്ചത് വാഷിംഗ്ടൺ സ്േറ്ററ്റിൽ വച്ചാേണാ?     

  അല�       അെത 
അല�  എങ്കിൽ, എവിെട വച്്ച (രാജയ്ം/സംസ�ാനം): 

      

ഈ കുട്ടിക്കായി ഒരു സേപ്പാർട്്ട ഓർഡർ 
ഉേണ്ടാ?     അല�       അെത 

അെത എങ്കിൽ, ഓർഡർ തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
അെത എങ്കിൽ, ഓർഡർ നൽകിയ സ�ലം (കൗണ്ടി / സംസ�ാനം / രാജയ്ം) 

      
കുട്ടിയുെട േപര് (ആദയ്ഭാഗം / മധയ്ഭാഗം / അവസാനഭാഗം) 

      
ലിംഗേഭദം 

  
സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ നമ്പർ 

      
പിതാവ് ഒരു പിതൃതവ് സതയ്വാങ്മൂലം  
സ�ിരീകരിക്കുേന്നാ?    അല�       അെത 

ജനനത്തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
ജനന സ�ലം (നഗരം / കൗണ്ടി / സംസ�ാനം / രാജയ്ം) 

      
േഗാ്രത അഫിലിേയഷൻ (എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ) 

      
ഈ കുട്ടിെയ മാതാവ് ഗർഭം ധരിച്ചത് വാഷിംഗ്ടൺ സ്േറ്ററ്റിൽ വച്ചാേണാ?     

  അല�       അെത 
അല�  എങ്കിൽ, എവിെട വച്്ച (രാജയ്ം/സംസ�ാനം): 

      
ഈ കുട്ടിക്കായി ഒരു സേപ്പാർട്്ട ഓർഡർ 
ഉേണ്ടാ?     അല�       അെത 

അെത എങ്കിൽ, ഓർഡർ തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
അെത എങ്കിൽ, ഓർഡർ നൽകിയ സ�ലം (കൗണ്ടി / സംസ�ാനം / രാജയ്ം) 

      

മുകളിൽ പട്ടികയായി നൽകിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുെട മാതാപിതാക്കളുെട ൈവവാഹിക വിവരങ്ങൾ 
വിവാഹ തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
വിവാഹ സ�ലം (കൗണ്ടി / സംസ�ാനം) 

      
വിവാഹേമാചന തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
വിവാഹേമാചന സ�ലം (കൗണ്ടി / സംസ�ാനം) 

      
േവർപിരിഞ്ഞ തീയതി (മാസം / ദിവസം / വർഷം) 

      
േവർപിരിഞ്ഞ സ�ലം (കൗണ്ടി / സംസ�ാനം) 

      
2വിലക്കൽ ഓർഡർ / സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ 

ഒരു വിലക്കൽ / പരിരക്ഷണ ഓർഡർ നിലവിലുേണ്ടാ അെല� ങ്കിൽ നിങ്ങളുെടേയാ നിങ്ങളുെട കുട്ടികളുെടേയാ കാരയ്ത്തിൽ സുരക്ഷാ 
ആശങ്കകളുേണ്ടാ?      അല�       അെത 

3െപാതു സഹായവും പിന്തുണാ പണമടയ്ക്കൽ വിവരങ്ങൾ 

ഒരു സംസ�ാനത്തു നിന്്ന അെല� ങ്കിൽ ഇന്തയ്ൻ േഗാ്രതത്തിൽ നിന്്ന നിങ്ങൾക്്ക അെല� ങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്്ക 
എേപ്പാെഴങ്കിലും െപാതു സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?      അല�       അെത 
അെത എങ്കിൽ, എവിെട (കൗണ്ടി / സംസ�ാനം / TRIBES) 

      
ഉ�് എങ്കിൽ, എേപ്പാൾ (മാസം / വർഷം) 

      
4രക്ഷാധികാരമില� ാത്ത രക്ഷിതാവിൽ നിന്നാണ് ൈചൽഡ് സേപ്പാർട്്ട ലഭിക്കുന്നെതങ്കിൽ, പിന്തുണാ േപയ്െമന്റുകൾ ്രപസ്താവന 
പൂർത്തിയാക്കി DCS-ന് തിരിെക നൽകുക.  എല� ാ പിന്തുണാ ഉത്തരവുകളുെടയും പകർപ്പുകൾ കൂെടേചർക്കുക. 

5്രപഖയ്ാപനം 
പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ സവ്ീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഏെതങ്കിലും പുതിയ 
വിവരങ്ങേളാ വിവരങ്ങളിെല മാറ്റങ്ങേളാ േരഖാമൂലം ഉടനടി DCS-െന അറിയിക്കുന്നതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. 
േമൽപ്പറഞ്ഞവ സതയ്വും ശരിയുമാെണന്്ന സ്േറ്ററ്്റ ഓഫ് വാഷിംഗ്ടണിെന്റ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്്ച വയ്ാജസാക്ഷയ്ത്തിെന്റ പിഴയ്ക്്ക കീഴിൽ, 
ഞാൻ സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുന്നു അെല� ങ്കിൽ ്രപഖയ്ാപിക്കുന്നു. 
ഒപ്പിട്ടത്       , വാഷിംഗ്ടൺ. 
 ഒപ്്പ 

 

തീയതി  

      
വംശം, നിറം, േദശീയത, മതവിശവ്ാസം, മതം, ലിംഗേഭദം, ്രപായം അെല� ങ്കിൽ ൈവകലയ്ം എന്നിവയുെട കാരണത്താൽ ഒര  ുവയ്ക്തിക്കും െതാഴിൽ, േസവനങ്ങൾ അെല� ങ്കിൽ 
േ്രപാ്രഗാമിെന്റ ്രപവർത്തനങ്ങളു െട ഏെതാരു  ഘടകത്തിലും വിേവചനം ഉണ്ടാകുന്നതല� .  അഭയ്ർത്ഥനയ്ക്്ക വിേധയമായി ബദൽ േഫാർമാറ്റ കളിൽ ഈ േഫാം ലഭയ്മാണ് 
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