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

नन-कस्टो�डयल अ�भभावकको अ�धकार र दा�यत्वहरु
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities
�ड�भजन अफ चाइल्ड सपोटर् (DCS):

1. बाल सहायता आदे श र मे�डकल सहायता दा�यत्वहरु स्थापना र लागु गछर् ।
2. सम्भावीत रुपान्तरणको ला�ग बाल सहायता आदे शको समी�ा गछर् ।

3. वासीङ्गटन स्टे ट सपोटर् रे िजस्ट्र� (WSSR) को माध्यमबाट बाल सहायता भुक्तानीहरु प्राप्त, रे कडर् र बाँडफाँड गछर् ।
नन-कस्टो�डयल अ�भभावक

र् ग�रएको बब
तपा� एक नन-कस्टो�डयल अ�भभावक हो । नन-कस्टो�डयल अ�भभावक एक प्राकृतीक बब
ु ा वा िस्वकार ग�रएको एडोिप्टभ वा पप
ु �
ु ा, प्राकृतीक आमा
वा एडोिप्टभ वा पुप�
र् ग�रएको आमा हो जसले आश्रीत बालबा�लकाहरुको ला�ग आ�थर्क सहयोग प्रदान गन�पछर् । राज्य वा संघीय कानुनले यो कतर्ब्य लागु गछर् ।
बाल सहायता भक्
ु तानी

सामान्यतया तपा�ले बाल सहायता �तन� पन� हुन्छ । DCS ले तपा�लाई तपाईले बाल सहायताको भुक्तानी गनप
ुर् न� आवश्यक छ भनी नो�टस पठाएप�छ,
DCS ले WSSR, ट्राईबल अदालत वा बाल सहायता एजेन्सी वा अक� राज्यको अदालत वा बाल सहायता एजेन्सीभन्दा बाहे क अन्यलाई पठाएको भुक्तानीको
ला�ग तपा�को खातामा जम्मा गन� छै न। बाल सहायता दा�यत्वको उद्देश्यका ला�ग सामािजक सुर�ा प्रशासन, श्रम तथा उद्योग �वभाग, वा सेवा�नवत्ृ त सै�नक
जस्ता आ�श्रत लाभको ला�ग एजेन्सीबाट पैसा भुक्तान ग�रएन भने अन्य प�लाई प्रत्य� रूपमा भुक्तान ग�रएको रकमको ला�ग DCS ले तपा�को खातामा
पैसा जम्मा गन� छै न।

1. य�द अन्य स्टे ट वा ट्राईबल बाल सहायता एजेन्सी वा स्टे ट वा ट्राईबल अदालतले भुक्तानी �त�नहरुलाई गनस
ुर् भनेर तपा�लाई भन्छन भने तुरुन्त DCS
लाई भन्नुहोस ्।

2. DCS ले �लखीत रुपमा हामीले तपा�को केस बन्द गर्य� भनेर नभनेसम्म तल �लस्ट ग�रएको WSSR को ठे गानाको ला�ग बाहेक अन्य कुनैको ला�ग प�न
भुक्तानी नपठाउनुहोस ्।

तपा�ले सम्पूणर् सहयोग भुक्तानीहरु वासीङ्गटन स्टे ट सपोटर् रे िजस्ट्र� (WSSR) लाई नै गनप
ुर् छर् । तपा�ले �नम्न अनुसारको कुनैप�न त�रकाबाट भुक्तानी गनर्
सक्नुहुनेछ:

1. पेरोल कटौती । धेरैजसो सहायता आदे शले DCS लाई पेरोल कटौतीद्वारा सहायता जम्मा गनर् अनुमती �दन्छ वा WSSR को माध्यमबाट भुक्तानीको माग
गछर् । य�द तपा�को आदे शले DCS लाई त्यस्तो गनर् अनुमती �दन्छ भने DCS ले पेरोल कटौतीद्वारा सहायता जम्मा गनर् कोशीस गन�छ।
2. व्यिक्तगत चेक, मनी अडर्र, सट�फाईड चेक वा क्यासीयर चेक । सम्पूणर् चेक र मनी अडर्र भुक्तानीहरु तलको ठे गानामा पठाउनुहोस:्
WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY
PO BOX 45868
OLYMPIA WA 98504-5868

3. ईलेक्ट्रोनीक फन्ड ट्रान्सफर (EFT)। EFT ले तपा�को चे�कङ्ग र बचत खाताबाट प्रत्येक म�हना तपा�को सहायता भुक्तानीको स्वतः कटौती गनर् अनुमती
�दन्छ । थप जानकार�को ला�ग 800-468-7422 मा फोन गनह
ुर् ोस ्।
4. ईन्टरनेट । ईन्टरनेट भुक्तानीले तपा�को चे�कङ्ग र बचत खाताबाट तपा�को सहायता भुक्तानीको कटौती गनर् अनुमती �दन्छ । थप जानकार�को ला�ग
DCS को वेवसाईट https://secure.dshs.wa.gov/हे नहुर् ोस ्।
5. क्रे�डट वा डे�बट काडर् । थप जानकार�को ला�ग DCS को वेवसाईट हततपस://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/creditdebitcard-payments.CardVendors.asp हे नहुर् ोस ्।

य�द बैङ्कले तपा�को चेकहरु मध्य कुनै एउटा चेक �फतार् गछर् वा अपुग फन्डको कारणले EFT वा ईन्टरनेट भुक्तानी अनर (honor) गनर् असफल हुन्छ भने
DCS ले भ�वष्यको भुक्तानीहरु नगद, मनी अडर्र, क्यासीयर चेक, सट�फाईड चेक वा पेरोल कटौतीद्वारा मात्रै िस्वकार गन�छ।
सम्पूणर् भुक्तानी र पत्र-व्यवहारहरुमा तपा�को खाता नम्बर IN

समावेश गनह
ुर् ोस ् ।

तपा�को बालबा�लकालाई आ�थर्क सहायता प्रदान नगनर्को ला�ग य�द तपा�संग कुनै कानुनी कारण भए वा DCS ले नजान्दा नजान्दै तपा�लाई यो प्रकृयामा
सम्मील�त गराएमा DCS लाई तुरुन्तै सू�चत गनह
ुर् ोस ्।
य�द DCS ले हामीले तपा�को सहायता दा�यत्वको संकलनलाई रोक्दै छौ भनी तपा�लाई सू�चत गदर्छ भने भ�वष्यमा तपा�को दा�यत्व संग्रह गनर् स�कनेछ।
तपा�ले यो कायर्वाह� गनअ
ुर् �घ DCS ले तपा�लाई सू�चत गन�छ।

तपा� जेल, कारागार वा सुधारात्मक सु�वधामा छ म�हनाभन्दा बढ� समयको ला�ग बद्ध वा दिण्डत हुनुभएको छ भने, तपा�को बाल सहायता अडर्र अस्थायी
रूपमा प्रत्येक बाल सहायता अडर्रको ला�ग प्र�त म�हना $10 सम्म कम (घटाउन) हुन सक्छ। अ�भर�ण अ�भभावक, तपा� वा DCS ले न्यूनीकरणको अनुरोध गनर्
सक्नह
ु ु न्छ। य�द न्यन
ू ीकरण तपा�को मा�मलामा लागू हुन्छ भने, तपा�ले न्यन
ू ीकरणका सतर्हरू र उहाँहरूले अस्वीकार गनभ
ुर् यो भने सन
ु व
ु ाईको अनरु ोध गन� प्रत्येक
व्यिक्तको अ�धकार बारे व्याख्या गन� DCS बाट सूचना प्राप्त गनह
े । रकम तपा�लाई मुक्त गरेप�छ चार म�हनामा 50% समथर्न अडर्र बढ्नेछ र मक्
ुर् ु नछ
ु त भएको एक
वषर्प�छ 100% वास्त�वक रकम फे�र बढ्नेछ।
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मे�डकल सहायता दा�यत्वहरु

य�द तपा�को सहायता आदे शले तपा�को बालबा�लकाको ला�ग स्वास्थ्य बीमा प्रदान गनुर् अ�नवायर् गराउँ छ भने तपा�को दा�यत्व लागु गराउन DCS कदम
चाल्नेछ । य�द तपा�को सहायता आदे शले तपा�लाई नगद मे�डकल सहायता भक्
ु तानी गनर् अ�नवायर् गराउँ छ भने DCS तपा�ले भक्
ु तानी गनप
ुर् न� डलर रकम
स्था�पत गछर् र त्यो रकम कलेक्ट गछर् ।

1. तपा�को सहायता आदे शमा नाम ले�खएको बालबा�लकाको ला�ग तपा�को स्वास्थ्य बीमा कभरे जमा कुनै प�रवतर्न भएमा DCS लाई तरु
ु न्तै भन्नह
ु ोस ्।
2. स्वास्थ्य बीमा प्रदान नग�रएको समयमा य�द तपा�को आदे शमा अ�नवायर् ग�रएको छ भने नगद मे�डकल सहायताले सोधभनार् नग�रएको मे�डकल
खचर्हरुको अनप
ु ातीक भाग र मे�डकल �प्र�मयम भाग (नगद भक्
ु तानी) समावेश गछर् ।

य�द तपा�को सहायता आदे शले कस्टो�डयल अ�भभावकले स्वास्थ्य बीमा कभरे ज प्रदान गनप
ुर् छर् वा बीमा नग�रएको मे�डकल खचर्हरुको भुक्तानी गनप
ुर् छर् भनी
माग गछर् भने तपा�ले पण
र्
बाल
सहायता
प्रवतर्
न
से
व
ाहरु
र
�नम्नक
राहरुको
ला�ग
आवे
द
न
गनर्
सक्न
ह
न
छ
े
:
ु
ु ु
ु

1. स्वास्थय बीमा प्रदान गन� कस्टोडीय अ�भभावकको दा�यत्व लागु गनर् DCS लाई भन्न सक्नुहुनेछ । तपा�को मा�मलाको प�र�धमा आधार�त र�ह DCS
ले दा�यत्व लागु गनर्प�न सक्छ।

2. कस्टो�डयल अ�भभावकबाट WAC 388-14A-1020 मा प�रभाषीत ग�रए अनुसारको कोपेमेन्ट, कटौतीहरु र �प्र�मयम स�हत बीमा नग�रएको मे�डकल
खचर्हरु जम्मागनर् भन्न सक्नह
े ।
ु ु नछ

य�द तपा�को सहायता आदे शले WAC 388-14A-1020 मा प�रभाषीत ग�रएअनुसार कस्टो�डयल अ�भभावकले स्वास्थ्य बीमा, मे�डकल �प्र�मयम सेयर
प्रदान गनप
ुर् छर् भ�न वा बीमा नग�रएको मे�डकल खचर्हरुको भक्
ु तानी गनप
ुर् छर् भ�न माग नगरे मा तपा�ले रुपान्तरणको ला�ग तपा�को आदे शको स�म�ा गनर्
DCS मा आवेदन गनर् सक्नुहुनेछ वा तपा� आँफैले रुपान्तरणको ला�ग �नवेदन गनर् सक्नुहुनेछ।
अ�पलका प्रकारहरु

सम्मेलन बोडर्. सम्मेलन बोडर् एक प्रशासनीक (गैर अदालतीय) DCS प्रकृया हो जुन धेरै �ववादहरु समाधान गनर्, �न�तहरु व्याख्या गनर् र तथ्यहरु स्पष्ट पानर्
प्रयोग ग�रन्छ।

1. सम्मेलन बोडर्ले अदालतीय आदे श र गैर अदालतीय आदे श दब
ु ै बाल सहायता मा�मलाहरुको स�म�ा गनर् सक्छ।

2. सम्मेलन बोडर् तपा�संग �म�टङ्ग नगर� �नणर्य लागु गनर्सक्छ । य�द तपा�संग �म�टङ्ग भए तपा�ले आफनो मा�मला DCS व्यवस्थापनसंग छलफल गनर्

सक्नुहुन्छ जसले अ�घल्लो DCS �नणर्यलाई रद्द गनर् सक्नेछन ् । DCS सम्मेलन बोडर्ले हाम्रो स्टाफहरुले गरको केह� कामहरु मात्र प�रवतर्न गनर्सक्छन ् तर
कानन
ु द्वारा अ�नवायर् ग�रएको कामलाई प�रवतर्न गनर् सक्दै न।

अदालतीय कारवाह� (सुनुवाई). सुनव
ु ाई प�न एउटा प्रशासनीक (गैर अदालतीय) प्रकृया हो । सुनुवाई सम्मेलन बोडर् भन्दा बढ� औपचार�क हो तर अदालतको
कारवाह� भन्दा कम औपचार�क हो।

1. राज्य कानुनले के�ह अवस्थाहरुको ला�ग मात्र सुनुवाईकव प्रस्ताव गछर् । य�द DCS ले तपा�लाई नो�टस �दएको छ भने त्यो नो�टसले तपा�संग सुनुवाईको अ�धकार
छ �क छै न भनेर भन्नेछ । सन
े । ALJ हरु DCS कमर्चार�हरु हैनन ्।
ु व
ु ाईमा एड्�म�नस्ट्रट�भ ल जज (ALJ) को अध्य�ता हुनछ
2. सुनुवाईमा, ALJ तपा�को मा�मलाको स�म�ा गन�छन ् र तपाईको �ववादमा �नणर्य गन�छन ् । DCS लाई तपा�को बाल सहायता आदे श लागु गनर्बाट रोक
लगनउनको ला�ग तपा�ले आफ्नो नो�टस प्राप्त ग�रसकेप�छ तपा�ले 20 �दन �भत्र सन
ु वाईको ला�ग भन्नु पन�छ (य�द तपा�ले नो�टस वासीङ्गटन राज्यमा
प्राप्त गनह
ुर् ु न्छ भने) वा 60 �दन �भत्र (य�द तपा�ले नो�टस वासीङ्गटन राज्य भन्दा बा�हर प्राप्त गरे मा)।
a. तपा�ले सन
ु व
ु ाईको ला�ग 20 वा 60 �दनको �समाप�छ अनरु ोध गनर् सक्नह
ु ु नेछ । तथापी, हामीले सन
ु व
ु ाईको �नणर्य नसन्
ु ने बेलासम्म DCS तपा�को
सहायता आदे श लागु गन�छ । सुनुवाईको �नणर्य प�खर्रहे को समयमा जम्मा ग�रएको कुनैप�न रकम DCS ले �रफन्ड गन�छैन।
b. तपा�ले आफ्नो नो�टस प्राप्त ग�रसकेप�छ य�द तपा�ले एक वषर् भन्दा प�छ सन
ु व
ु ाईको ला�ग अनरु ोध गनह
ुर् ु न्छ भने तपा�ले राम्रो कारण �ढलो अनरु ोध
गनर्को ला�ग राम्रो कारण) दे खाउनु आवश्यक पन�छ । ALJ तपा�को �ढलो अनुरोधलाई अनुमती न�दन प�न सक्नेछन ् । तथापी, य�द तपा�संग �ढलो
सुनुवाईको ला�ग राम्रो कारण नभएप�न तपा�को भ�वष्यको बाल सहायता दा�यत्वको रुपान्तरणको अ�धकार तपा�संग हुनसक्नेछ।

3. तपा�लाई ALJ को �नणर्यको एक प्र�त मेल ग�रनेछ । ALJ को �नणर्यमा तपा�को अ�पलको अ�धकारहरुको बारे मा जानकार� हुनछ
े ै न।

4. य�द उ�चत भएमा, हामीले जब सन
ु व
ु ाईको ला�ग अनरु ोध प्राप्त गछ� तब DCS ले तपा�को सहायता आदे शको दब
ु ै प�हरुलाई भन्नेछ । दब
ु ै प�हरुले
सुनुवाईमा भाग �लन सक्नेछन ्।

य�द तपा�संग प्रश्नहरु भए:
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
�भत्र,फोनगन� �ेत्र
बा�हर,फोनगन� �ेत्र

बोलाई वा सन
ु व
ु ाईको अस�मताको ला�ग TTY/TDD उपलब्ध छन ्।
हाम्रो वेवसाईट हे नह
ुर् ोस ्: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
कुनैप�न व्यिक्तलाई जाती, रङ्ग, राष्ट्र�य उत्पती, मजहव, धमर्, �लङ्ग, उमेर वा अस�मताको कारणले रोजगार�, सेवाहरु वा कायर्क्रमको ग�त�बधीको
कुनैप�न �ेत्रमा प�पात ग�रनेछैन । अनुरोध अनुसार यो फमर् अन्य फम्यार्टमा प�न उपलब्ध छ।
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