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ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੱਪਰੋਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
Nonassistance Support Enforcement Information 

(ਚੈਪਟਰ 26.18, 26.23, 34.05, 74.20  ਅਤੇ 74.20A RCW) 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ;ੋ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡ ੇਚਾਈਲਡ ਸੱਪਰੋਟ ਕਸੇ ਦ ੇਬਾਰੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਪੱਖ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨ  ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਜ� ਭੌਿਤਕ ਿਨਗਰਾਨ ਹਨ। ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਉਹ 
ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਿਨਰਬਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਰਥਾਤ ਸੱਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਜ� ਭੌਿਤਕ ਿਨਗਰਾਨ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨ, ਦੋਵ� ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ, ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ/ਜ� ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ, ਜੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਮੈਡੀਕਲ ਪਰ੍ੀਿਮਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ (ਕੈਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆੱਫ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ  
ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆੱਫ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ (DCS) ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥ�ਵ� ਤੇ ਆਿਫਸ ਹਨ। DCS ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ� ਦੀ 
ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੱਪੋਰਟ ਤਾਮੀਲ ਸੇਵਾਵ� (support enforcement services) 
ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸੱਪੋਰਟ ਰਿਜਸਟਰੀ’ (ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਵੇਖੋ) ਰਾਹ� ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ DCS ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹ� 
ਿਮਲਦੀ, ਤ� DCS ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਸਰਫ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵ� (PSO) ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਖੋਲਹ੍ੇਗਾ। PSO ਵਾਲੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ DCS ਿਸਰਫ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸੱਪੋਰਟ ਰਿਜਸਟਰੀ  
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸੱਪੋਰਟ ਰਿਜਸਟਰੀ (WSSR), DCS ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਕਮ� ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। DCS ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨੰੂ WSSR ਿਵੱਚ ਤ� ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪੱਖ DCS ਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਤਾਮੀਲ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨ�  ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ WSSR ਰਾਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ

ਜੇ ਤੁਸ� DCS ਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਤਾਮੀਲ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ�  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: 
 

1. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮ� DCS ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਕੋਲ� ਿਸੱਧੀਆਂ ਿਮਲਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ DCS ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ� 
ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ DCS ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਮੰਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ� ਿਮਲੀਆਂ ਸਨ ਤ� ਇਹਨ� ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਿਬਆਨ 
DCS ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� DCS ਨੰੂ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਕੋਲ� ਿਸੱਧਾ ਿਮਲੀਆਂ ਰਕਮ� ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤ� DCS ਇਹਨ� ਰਕਮ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ DCS ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ 
ਿਵੱਚ ਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

2. ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਸਦੀ ਖਬਰ DCS ਨੰੂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ DCS ਨੰੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। DCS ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੇਲ ਰਾਹ� ਨ� ਿਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

3. ਜੇ ਤੁਸ� ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠ�  ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਜੇ ਬੱਚੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥ� ਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ DCS ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਦੱਸੋ। ਜਦ� 
ਵੀ DCS ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

4. ਜੇ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜ� ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਸਦੀ ਖਬਰ DCS ਨੰੂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਵਕੀਲ ਜ� 
ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ DCS ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ DCS ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਵਕੀਲ ਜ� ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

 a. ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜ� ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤ� DCS ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 b. ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੰੂ 
ਅਤੇ DCS ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

5. ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 
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ਗਰੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੱਪਰੋਟ ਤਾਮੀਲ ਸਵੇਾਵ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ� 
ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸੱਪੋਰਟ ਤਾਮੀਲ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਬੱਚ ੇ
ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਗਰਾਨ ਕੋਲ�  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹ� ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ (TANF), ਕਬੀਿਲਆਂ ਲਈ TANF ਜ� ਆਿਸ਼ਰ੍ਤ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮਦਦ (AFDC)  ਕਦੇ ਨਹ� ਿਮਲੀ, ਤ� 
ਹਰ ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜਦ� DCS  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਵਜ� $550 ਭੇਜੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ�  $35 ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗਰਾਹੇਗਾ।  DCS ਇਹ ਫੀਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲ�ਦਾ 
ਹੈ। ਿਵੱਤੀ ਵਰਹ੍ਾ, ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਿਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਖਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ $550 ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ DCS ਸੱਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਿਸਆਂ ਿਵੱਚੋ $35 
ਫੀਸ ਵਜ� ਰੱਖ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਪਤਾ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਲ�  TANF, ਕਬੀਿਲਆਂ ਲਈ TANF ਜ� AFDC ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਤ� ਉਸਦਾ ਸਬੂਤ, ਿਜਵ� ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਬਿਲਕ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ ਵਲ� ਸ�ਹ 
ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ ਿਬਆਨ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, DCS ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ� ਤਕ DCS ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ, ਉਹ ਫੀਸ 
ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ $35 ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਕਾੱਨਫ਼ਰੰਸ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ DCS ਨੰੂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਸੱਪੋਰਟ ਤਾਮੀਲ ਸਵੇਾਵ� 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� DCS ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। DCS ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਆਜ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ।  ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 
DCS ਲਈ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੋਨ� ਪੱਖ� ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� DCS  ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ 
ਦੇ ਦੋਨ� ਪੱਖ� ਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਭੇਜੇਗਾ।  
1. ਇਸ ਨ� ਿਟਸ ਿਵੱਚ DCS ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।  ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ DCS ਦੋਨ� ਪੱਖ� ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ 

ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।  
2. ਜੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜ� ਯੂਨੀਅਨ ਵਲ� ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜ� ਜੇ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਸੱਪੋਰਟ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, 

ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਲਈ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।   
3. ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਜ� ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਜ� ਸਟੇਟ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪਰ੍ੀਿਮਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਰਡਰ 

ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਰਕਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮਮਮੂਲਾ ਹੈ, ਤ� DCS ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ 
ਦੋਨ� ਪੱਖ� ਨੰੂ ਸੱਪਰੋਟ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ  ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। 
1. ਇਸ ਨ� ਿਟਸ ਿਵੱਚ DCS ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ DCS ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
2. DCS ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੋਨ�  ਪੱਖ� ਿਵਚਕਾਰ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜਦ� ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਪੱਕੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ DCS ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤ� DCS ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੰੂ  ਸੱਪੋਰਟ  ਲਈ ਤਨਖਾਹ 
ਰਕੋਣ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।  ਇਹ ਨ� ਿਟਸ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ� ਉਜਰਤ ਿਵੱਚ� ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ ੇDCS ਗੈਰ-
ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਨਹ� ਜਾਣਦਾ ਤ� DCS ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ� ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਰ੍ੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਹੈ ਤ� DCS ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।।  DCS ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤ ਸ਼ਰਤ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। 
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇ, ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਿਹੱਸਾ ਦੇਵੇ, 

ਕਟੋਤੀਆਂ (ਿਡਡਕਿਟਬਲਜ਼) ਦੇਵੇ, ਸਿਹਭੁਗਤਾਨ (ਕੋਪੇਮ�ਟ�) ਕਰੇ ਜ� ਜਦ� ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਡਾਲਰ� ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਤ� DCS ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

2. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇ, ਤ� DCS ਤੁਹਾਡੇ 
ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

3. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ,ਿਬਨਾ-ਬੀਮਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ , ਸਿਹਭੁਗਤਾਨ 
(ਕੋਪੇਮ�ਟ) ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ (ਿਡਡਕਿਟਬਲਜ਼) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਿਹੱਸਾ ਭਰੇ,  ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ 
ਪਰ੍ੀਿਮਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਤੁਸ� ਭਰੋ, ਤ�, ਜੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਸੱਪੋਰਟ ਦੇ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦ�ਦੇ ਹਨ, DCS ਇਹਨ� ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ/ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� DCS ਨੰੂ ਬੀਮੇ  ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਉ।  ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸ� ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੀ 
ਿਸਹਤ ਬੀਮ ੇਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਭੇਜੋ। 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਨਹ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਿਕ DCS ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਏ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� DCS ਨੰੂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਉ ਅਤੇ DCS ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹ� ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ। 
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ਜੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨ�  ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਅਤੇ: 
1. ਉਹਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜ� ਦੋਵ� ਨ�  ਵਲਦੀਅਤ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ  ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਟੇਟ ਜ� ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ 

ਕਰੇ। DCS ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਪੈਰਵੀ ਵਕੀਲ, ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜ� ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ। 
2. ਦੋਵ� ਨ�  ਵਲਦੀਅਤ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ  ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤ� DCS ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਬਨਾ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ DCS ਅਜੇਹਾ ਕਰੇ, ਤ� DCS , ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਵੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਤਾਮੀਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਤ� DCS ਸੱਪੋਰਟ ਤਾਮੀਲ ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਹੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋਨ�  ਗੱਲ� ਸਹੀ ਹੋਣ: 
 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ� ਸੱਪੋਰਟ ਤਾਮੀਲ ਸੇਵਾਵ� ਨਹ� ਲਵੇਗਾ। 
2. ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦਾ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵੱਚ ਿਬਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵ� ਕੋਲ� ਉਜਰਤ ਕਮਾਉਣਾ, 

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ DCS 
ਉਹਨ� ਕੋਲ�  ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। 

 

ਜੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ 
ਹੋ, ਤ� DCS ਹੇਠਿਲਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

1. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨਾ। 
2. ਿਜਸ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਉਗਰਾਹਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰੇਗੀ। 
 
DCS ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ� ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। DCS ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ 
ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ DCS ਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਰਕੋਣ  ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਤ� DCS ਇਹ ਫਾਰਮ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ (ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ)। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ DCS ਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਰਕੋਣ  ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਦ�ਦਾ, ਤ� DCS ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਿਰਣ ਅਤੇ 
ਭਗੁਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ  ਭੇਜੇਗਾ।  ਸੱਪੋਰਟ ਿਰਣ ਅਤੇ ਭਗੁਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦ ੇਨ� ਿਟਸ  ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ DCS ਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਰਕੋਣ  ਦਾ ਨ� ਿਟਸ 
ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 
1. ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸ� ਲੈਣਦਾਰ ਹੋ ਤ� DCS ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਗੇਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਿਲਖੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

2. ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਉਸ ਨ� ਿਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ (ਗੈਰ-ਰਸਮੀ 
ਸੁਣਵਾਈ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

3. ਜੇ ਤੁਸ� ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ� ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ। 

 

ਿਕਸੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ DCS ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ� ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਨ� ਿਟਸ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੇਲ 
ਰਾਹ� ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। DCS ਇਹ ਨ� ਿਟਸ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ DCS ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਨ� ਿਟਸ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨ� ਿਟਸ 
ਭੇਜੇ ਿਬਨਾ, ਅੰਤਮ ਆਰਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸੋਧ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜ� ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਜੱਜ  (ALJ) ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ 
ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੰੂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇ DCS ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪੱਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 
ਮਾਲੂਮ ਪਤੇ ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਿਜਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਸਚਮੁਚ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀ ਤਾਮੀਲ DCS ਨਹ� ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 
DCS ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆੱਫ ਸੋਸ਼ਲ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼  ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ। 
ਸਣੁਵਾਈਆ ਂ

ਚੈਪਟਰ 34.05 RCW ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੋਨ� ਪੱਖ� ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ�ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� 
ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਤੇ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲ�ਦੇ ਤ� ALJ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ 
ਿਬਨਾ,  DCS  ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੋ ਤ� ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਕਟਤੌੀ 

ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਜੇਲਹ੍, ਕੈਦ 
ਜ� ਸੁਧਾਰ-ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਕਟੌਤੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸ�, ਗ਼ੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ 
ਜ� DCS ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� DCS ਵਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨ� ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਿਮਲੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਣ ਦੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਏਗਾ। 

 ਉਗਰਾਹੀ ਸੇਵਾਵ� 
DCS ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਕ: 
1. ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ (ਜੇ ਹੈ) ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

• ਕੁਝ ਸੀਿਮਤ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ  DCS ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹਵਾਰੀ 
ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਤ� ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ�ਦਾ ਹੈ। ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍� DCS ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ 
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 

2. ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। DCS ਅਜੇਹਾ ਤ� ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਸਟੇਟ ਜ� ਕਬੀਲੇ ਦੀ 
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਆਜ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਿਲਖੀ ਹੋਵੇ। 

3. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
4. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਨਰਬਾਹ ਦੇ ਭੱਤੇ (ਐਲੀਮਨੀ) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  DCS ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਿਨਰਬਾਹ ਦਾ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਨਹ� ਕਰਦਾ। 
5. ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।  ਚੈਪਟਰ 74.20 ਅਤੇ RCW 74.20A RCW ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ DCS ਆਰਡਰ ਿਵੱਚ 

ਿਲਖੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ � ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹ� ਹੋਈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹਭੁਗਤਾਨ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ੀਿਮਅਮ )। 
WAC 388-14A-1020 ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਬੀਮਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ DCS ਨ� ਸ਼ਨਲ 
ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪਰੋਟ ਨ� ਿਟਸ  ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੈਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚੇ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਿਹੱਸੇ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।।   

6. ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜਹ੍ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਬਾਅਦ ਿਸੱਿਖਆ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰਹ੍� ਦੀ ਸੱਪੋਰਟ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਿਸਰਫ ਸਟੇਟ ਜ� ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। DCS ਅਜੇਹੀ ਸੱਪੋਰਟ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ DCS ਨੰੂ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ�ਗੇ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਜ ੋDCS ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।  ਜੇ ਅਜੇਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� DCS ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। DCS 
ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: 
1. ਤੁਹਾਡਾ ਨ�, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 
2. ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ)। 
DCS ਸੇਵਾਵ� ਬੰਦ ਕਰਨਾ 
ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ DCS ਪੂਰੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀ ਸੇਵਾਵ� ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ DCS ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਅਜੇਹਾ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨ�   WSSR ਦੇ ਰਾਹ� ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤ�  DCS ਪੂਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸੇਵਾਵ�  ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਬੰਦ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੰੂ PSO ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦ�ਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ WSSR ਰਾਹ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� DCS ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ।  
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠ�  ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� DCS ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ DCS ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਫੈਡਰਲ ਆਮਦਨੀ ਟਕੈਸ ਦੇ ਿਰਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ, ਪਰ੍ਸਾਸ਼ਿਨਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤ, ਅਤ ੇਪਾਸਪਰੋਟ ਤ� ਮਨਹ੍ � ਕਰਨਾ 
ਜੇ DCS ਨੰੂ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� DCS 
ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਿਵਿਨਊ ਸਰਿਵਸ (IRS) ਨੰੂ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ: 
1. DCS ਨੰੂ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੈ। 
2. ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦਾ ਿਰਣ ਇੱਕ  ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। 
3. ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ $500.00 ਜ� ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਜ ੇDCS ਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਤ� 

DCS ਿਰਣ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਉਸ ਰਕਮ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ� ਤ� DCS ਨ�  ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਿਲਆ ਹੈ।  
IRS  ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਿਰਫੰਡ DCS ਨੰੂ  ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦ�ਦਾ ਹੈ । 
ਜੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨ�  ਸ�ਝਾ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤ� ਪਿਹਲੇ DCS ਇਸ ਿਰਫੰਡ ਨੰੂ ਛੇ ਮਹੀਨ�  ਤਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
DCS ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜਮਹ੍�ਕਰਤਾ ਿਰਫੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲ� ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫ਼ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ $2,500.00 ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤ� ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤ� ਮਨਹ੍ � ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  



NONASSISTANCE SUPPORT ENFORCEMENT INFORMATION 
DSHS 16-072 PJ (REV. 11/2021) Punjabi  ਸਫਾ 5 

 
ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ 
ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ� ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖਤ ਨ� ਮ ਹਨ। ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ DCS ਰਕਮ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।  
1. ਹਰ ਮਹੀਨ�  ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, IRS ਵਲ� ਿਮਲੀ ਟੈਕਸ ਿਰਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ,ੇ DCS ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। IRS ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਿਸਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

2. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਨਗਰਾਨ ਵਜ� ਕਦੇ ਵੀ TANF,  ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਾ TANF  ਜ� AFDC ਨਹ� ਿਮਿਲਆ, ਤ� DCS ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਜ� $35 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤ� 30 ਿਸਤੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ $550 ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ DCS ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। 

 

3. ਜੇ DCS ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤ� ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ DCS ਿਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਜ� ਦੇਵੇਗਾ। 
 

4. ਜੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ, ਤ� DCS ਪਿਹਲ� ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ 
ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ 
DCS ਨ�  ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ। 

• ਉਪਰਲੇ ਨ� ਮ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟ ਹੈ। ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਇਹ PSO ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। PSO ਤ� 
ਭਾਵ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਦ� DCS ਿਸਰਫ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹ� ਕਰਵਾ�ਦਾ। 

 

ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ� DCS ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� DCS ਇਲੈਕਟਰ੍ਾੱਿਨਕ ਫੰਡ ਟਰ੍�ਸਫਰ (EFT) ਰਾਹ� ਰਕਮ ਿਸੱਧਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾਏਗਾ।  
 

ਨ� ਿਟਸ: ਜ ੇਤਸੁ� ਿਸੱਧੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਦ�ਦ ੇਤ� DCS ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ, ਭਰੀ ਹਈੋ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ, ਿਜਸਨੰੂ DCS ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਕਿਹੰਦ ੇ
ਹਨ, ਭਜੇ ਦਵੇਗੇਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤ� DCS ਿਡਪਾੱਿਜ਼ਟ� ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ 
ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਜਦ� DCS ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਤੰਨ  ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ DCS ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। DCS  ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਥ� ਤੇ, 
ਿਜੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ  ATM  ਮਸ਼ੀਨ� ਲਈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਇਲੈਕਟਰ੍ਾੱਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਰਕਮ� ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ  ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 800-468-7422 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ� ਔਨਲਾਈਨ www.dshs.wa.gov/dcs ਵੇਖੋ। 

ਿਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹ� ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀਆਂ। 
 

1. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ� ਿਮਲੀ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ DCS ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗਾ। 
2. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਿਰਣ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ DCS ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗਾ। 

3. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਤ� ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਿਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਨੰੂ  DCS ਹੇਠਲੇ 
ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵੰਡੇਗਾ: 
a. ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਅਜੇਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਜੋ ਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ। 

b. ਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਪੁਰਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਨੰੂ ਜ� ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਤ� ਪਿਹਲ� 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੇਠ� ਭਾਗ  c ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਸੀ। 

c. ਤੀਜਾ, ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਪੋਰਟ। 
d.    ਚੌਥਾ, ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰਾਹ� ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ, ਜ� ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਮਹੀਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰ੍�ਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

e.    ਪੰਜਵ�, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ-ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ। 
f. IRS ਵਲ� ਿਮਲੀਆਂ ਰਕਮ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੰੁ 

ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸੱਪੋਰਟ ਲਈ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

4. ਜੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਪਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ ਤ� DCS ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸੇ 
ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦ�ਦੀ ਹੈ। 
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ਰਕਮ ਦੀ ਵਸਲੂੀ 
 
RCW 26.23.035(3) ਅਤੇ 74.20A.270 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, DCS ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਉਹਨ� ਰਕਮ� ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨਹ੍ � ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ 
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ।  
1. DCS ਵਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ:ੇ 
     a.  DCS ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। 
     b. DCS ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਵਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਿਜਸਨੰੂ ਓਵਰ-ਪੇਮ�ਟ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।  
2.  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ (PSO) ਕੇਸ ਹੈ, ਤ� DCS ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਕ,ੇ ਪਿਹਲ� ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ, 

ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। RCW 26.23.035(3) ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਿਬਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ�ਦਾ ਹੈ। 
 a.  ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਚਲੰਤ ਸੱਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ� ਦਾ 10 ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤ DCS ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ। 
     b. ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਸੱਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ� ਦਾ 100 ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤ DCS ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ। 
3.  DCS ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ� ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ RCW 74.20A.270 ਵਲ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਰਕਮ� ਦੀ 

ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਤ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦ DCS ਰਾਹ� ਸੱਪੋਰਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ DCS ਇਸ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� DCS ਨੰੂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱਲ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ: 

     a.  ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਪੋਰਟ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ, ਜ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ� ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਿਵਚ� ਸੱਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਏ ਿਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ� ਓਵਰ-ਪੇਮ�ਟ ਵਜ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

     b.   ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜ� ਿਨੱਜੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਿਵਚ ਲੀਅਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ। 
     c.    ਚੈਪਟਰ 26.09,.26.18, 26.23 ਅਤੇ 74.20 RCW ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਲਬਧ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ DCS ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ। 
ਕਬੀਿਲਆਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਦ� ਤੀਕਰ DCS ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ DCS ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਜੋ ਕਬੀਿਲਆਂ ਲਈ, ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਬਜ਼ਨਸ� ਿਵੱਚ ਜ� ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਬਜ਼ਨਸ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੀਲੇ, ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਜ� ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਦਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤ� DCS ਹੇਠਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
1. ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। DCS ਅਜੇਹਾ ਤ� ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਹੈ। 
2.   ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜ� ਉਸਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ DCS ਕਬੀਲੇ 

ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੀਿਲਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝਿੌਤਆਂ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ, ਜ� ਕਬੀਲੇ 
ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹੇਠਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� DCS ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨ ਪਾਲਣਾ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
1. ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੇ ਿਕਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹਨ। 
2. ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੀਲੇ, ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿਬਜ਼ਨਸ, ਜ� ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ� ਲ�ਡ ਟਰ੍ਸਟ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ 

ਿਬਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। 
3. ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਸਹਾਇਕ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਜ� ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆ�ਦਾ ਹੈ 
4. ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੰੂ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ TANF ਜ� ਕਬਿਲਆਂ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤ� ਸੇਵਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 
5. ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਤ ੇਅਸਰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤ ੇਨੀਤੀ 
DCS ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਕੋਡ  (RCW)  ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨਕ ਕੋਡ (WAC) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਿਧਆਏ ਿਨਯੰਤਰ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 
ਚੈਪਟਰ 26.09 RCW ਚੈਪਟਰ 388-14A WAC 
ਚੈਪਟਰ 26.18 RCW 
ਚੈਪਟਰ 26.21A RCW  
ਚੈਪਟਰ 26.23 RCW  
ਚੈਪਟਰ 74.20 RCW  
ਚੈਪਟਰ 74.20A RCW  
ਚਾਈਲਡ ਸੱਪੋਰਟ ਦੇ ਿਰਣ �ਪਰ “ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ” (statute of limitations) ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਸੱਪੋਰਟ ਿਰਣ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ� ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਟਲੈੀਫੋਨ ਕਾੱਲ� 
ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਵਵਸਥਾ "KIDS" ਨੰੂ 800-442-5437 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤ� 
ਵੱਧ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਤ� DCS ਦੇ ਉਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਿਜਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾੱਲ�, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮ� ਲੈ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾੱਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ DCS ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿਬਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ DCS ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੌਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਲੰਮੀ 
ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾੱਲ� ਲਈ ਕਰੋ। ਸੁਣਨ ਜ� ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ TTY/TDD ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਿਸਐਟਲ (Seattle): (206) 341-7000 ਜ� (800) 526-8658  ਵੈਨਕੂਵਰ (Vancouver): (360) 696-6100 ਜ� (800) 345-9984 
ਟੈਕੋਮਾ (Tacoma): (253) 597-3700 ਜ� (800) 345-9976  ਵੇਨਾਚੀ (Wenatchee): (509) 886-6800 ਜ� (800) 535-1113 
ਐਵਰੈਟ (Everett):  (425) 438-4800 ਜ� (800) 729-7580  ਯਾਕੀਮਾ (Yakima):  (509) 249-6000 ਜ� (800) 441-0859 
ਸਪੋਕੈਨ (Spokane): (509) 363-5000 ਜ� (800) 345-9982  ਓਿਲੰਿਪਆ (Olympia): (360) 664-6900 ਜ� (800) 345-9964 
ਕੈਨ� ਿਵਕ (Kennewick): (509) 374-2000 ਜ� (800) 345-9981 
ਇਲੈਕਟਰ੍ਾੱਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 800-468-7422 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ� DCS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.dshs.wa.gov/dcs ਵੇਖੋ।  ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ 
ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਖਣ ਲਈ https://secureaccess.wa.gov ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 

ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਮੱਤ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜ� ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ, ਸੇਵਾਵ�, ਜ� ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੂਜੇ ਰੂਪ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0

