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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

 والدین کے حقوق اور ذمہ داریاں تحویلیغیر 
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities 

  :(DCS) شعبہ براۓ معاونت طفل
 ذمہ داریاں تشکیل دیتا ہے اور انھیں نافذ کرتا ہے۔کی  تنمعاونت طفل کے احکامات اور طبی معاو .1
 ممکنہ ترمیم کے لئے معاونت طفل کے احکامات کا جائزه لیتا ہے۔ .2
 .اور تقسیم کرتا ہے گیاں وصول، ریکارڈیکے ذریعے معاونت طفل کی ادائ  (WSSR)ونتواشنگڻن ریاست کی رجسڻری براۓ معا .3

 غیر متولی والدین
باپ، ایک فطری  فیصلے کے مطابق یولدیت میں لینے واال تسلیم شده یا عدالتبچے کو  ہیں۔ غیر متولی والدین ایک فطری باپ، یا والده/والد ییلحوتآپ ایک غیر 

الی م کواپنے دست نگر بچوں  ماں ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ ایک ایسی عدالت کے فیصلے کے مطابق لینے والی تسلیم شده یا زیِرسایہ بچے کوماں، 
 ۔کرتے ہیںعائد  وانین یہ ذمہ داریقمعاونت فراہم کرے۔ ریاست اور وفاقی 

 ادائیگیمعاونت طفل کے لئے رقوم کی 
معاونت طفل کی مد میں ادائیگی کرنے آپ کو کی جانب سے  (DCS) شعبہ براۓ معاونت طفل ۔ےادا کرنی پڑتی ہ عام طور پر آپ کو معاونت طفل کے لئے رقم

، ایک قبائلی عدالت یا معاونت طفل ایجنسی یا ایک اور ریاستی WSSR  میں ماسوائےآپ کے اکاؤنٹ  (DCS)، ڈی سی ایس نے کے بعدبھیج سوڻن ایککیلئے 
آپ  کور اونتی آرڈعدوسرے فریقین کو براه راست ادا کرده رقم کیلئے م (DCS)گا۔  ڈی سی ایس  ادائیگوں کو منتقل نہیں کرے عدالت یا معاونت طفل ایجنسی، 

، ماسوائے اگر رقم ایک ایجنسی کی جانب سے ایک منحصر مستفیدی فرد کیلئے ادا کی گئی ہو، جیسا کہ سوشل کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل نہیں کرے گا
   ۔تمالسیکیورڻی ایڈمنسڻریشن، محکمہ محنت و مشقت اور صنعتیں، یا معاونت طفل کی ذمہ داریوں کے مقاصد کیلئے محکمہ برائے ویڻران معا

درخواست کرے تو  کی گییرقم کی ادائ ی مد میںآپ سے معاونت طفل کڻرائبل عدالت  یا ریاستی یا معانت طفلبرائے ایجنسی  ڻرائبلاگر کوئی اور ریاست یا  .1
 ڈی سی ایس کو فوری طور پر بتائیے۔

2. WSSR کہ ہم بتائے ریری طور پر نہ حی سی ایس آپ کو تتک ڈ جیں جبت تک نہ بھیاس وق اپنی رقوم کے نیچے درج شده پتے کے عالوه کسی کو بھی
   ۔ختم کر دیا ہے نے آپ کا معاملہ

بھی  کریں۔ آپ درج ذیل طریقوں میں سے کسی ادا کے نام پر (WSSR) ریاست کی معاونتی رجسڻری واشنگڻن آپ کے لئے ضروری ہے کہ تمام معاونتی رقوم
 ں:کر سکتے ہی یگیایک سے ادائ

کے  (WSSR)کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا  وصوله تر معاونتی آرڈرز ڈی سی ایس کو پے رول تخفیف کے ذریعے معاونتی رقم زیاد فیف ۔ول تخپے ر .1
کرنے کی  وصولڈی سی ایس کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے تو ڈی سی ایس پے رول تخفیف کے ذریعے معاونتی رقم گی ہوتی ہے۔ اگر آپ یذریعے ادائ

 ۔کرے گاکوشش 
 اس پتے پر بھیجئے:  ادائیگیاں ر، سرڻیفائڈ چیک، یا کیشئیر چیک۔  تمام چیک اور منی آرڈرڈچیک، منی آر تیذا .2
  WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY 
  PO BOX 45868 
  OLYMPIA WA  98504-5868 
تخفیف کی اجازت دیتا ہے۔ کار گی کے لئے خود یکی ادائتی رقم ے معاونکاؤنٹ سیونگز اسیک یا ہر ماه چ (EFT) ای ایف ڻی (EFT) رقم کی برقی منتقلی .3

   ۔کریںکال پر  800-7422-468 مزید معلومات کے لئے
معلومات کے لئے  ڈی سی ایس  مزید  اجازت دیتی ہے۔ یگی چیک یا سیونگز اکاؤنٹ سے معاونتی رقوم کی تخفیف کیانڻرنیٹ کے ذریعے ادائ ۔انڻرنیٹ .4

)DCS مالحظہ کیجئے) کی ویب سائٹ https://secureaccess.wa.gov  
-https://www.dshs.wa.gov/esa/division ) کی ویب سائٹ مالحظہ کیجئےDCSایس (کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ۔ مزید معلومات کے لئے ڈی سی  .5

child-support/creditdebit-card-payments 
 کو قبول کرنے میں ناکام ہو جاۓگی ی) یا انڻرنیٹ ادائEFTای ایف ڻی (یا دے  ھی چیک واپس کرکا کوئی ایک ب فی سرماۓ کی وجہ سے آپ کا بینک آپاگر ناکا

 ی قبول کرے گا۔ہگی، منی آرڈر، کیشیئر چیک، سرڻیفائڈ چیک یا پے رول تخفیف  یده صرف نقد ادائئنتو ڈی سی ایس آ 
    IN     ۔ںمبر شامل کریپنا اکاؤنٹ ناپر  و کتابت اور خط گیوںیاپنی تمام ادائ

ہے تو ڈی سی  کر دیائی میں شامل ااس کاروآپ کو غلطی سے نے ر اپنے بچوں کی مالی معاونت فراہم نہ کرنے کی کوئی قانونی وجوہات ہیں یا ڈی سی ایس گا
 کریں۔ کو فوری طور پر مطلع) DCS(ایس 

واجب یا ذمہ داریوں کو معطل کر رہے ہیں، تو مستقبل میں آپ کے امور واجب یا کے امور  ہم آپ کی معاونت) آپ کو مطلع کرتا ہے کہ DCSڈی سی ایس (اگر 
 ) آپ کو مطلع کرے گا۔DCSذمہ داریاں قابل جمع بن سکتی ہیں۔ یہ کاروائی کرنے سے پہلے، ڈی سی ایس (

ہے، تو آپ کے چائلڈ سپورٹ حکم کو  یجات یسزا سنائ ایجاتا ہے  ایک دیق کے لئےعرصے  ادهیچھ ماه سے ز ںیم یلڻیسیف یاصالح ای د،یق ل،یج یاگر آپ کو کس
 یک فیتخف DCS ای ن،یوالد لیتحو ریجا سکتا ہے۔ آپ، ز ای$ تک ک10ماه  یطور پر کم کر کے (گھڻا کر) ف یچائلڈ سپورٹ حکم کے لئے عارض کیہر ا

شرائط اور  یک فیتخف ںیجس م یطرف سے اطالع موصول ہوگ یک DCSکو و آپ ہوتا ہے، تکا اطالق  فیپر تخف سی۔ اگر آپ کے کںیاست کر سکتے ہدرخو
رقم سپورٹ  ہی ںیم نےیکے بعد چوتھے مہ یرہائ ی۔ آپ کیجائے گ یوضاحت ک یہر فرد کے سماعت کا مطالبہ کرنے کے حق ک ںیصورت م یاتفاق نہ کرنے ک

 ۔یہو جائے گ %100صل رقم کا بعد دوباره ا الس کیکے ا یاور رہائ ،یجائے گ یتک بڑھا د %50حکم کے 

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


NONCUSTODIAL PARENT’S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 
DSHS 16-107 UR (REV. 11/2021) Urdu 2 صفحات  

 طبی معاونت کی ذمہ داریاں
کروانے کے لئے عملی اقدام  یپور ںااپنے بچوں کی طبی انشورنس کی ہدایت کرتا ہے تو ڈی سی ایس آپ کی ذمہ داریکو معاونتی حکم آپ  کے لئےاگر آپ 

تعین کرے گا جو آپ کو ادا کرنی ہے  اڈی سی ایس ڈالر میں رقم ک د رقم کی ہدایت کی گئی ہے، تونق اونت کے لئے آپ کوکرے گا۔ اگر معاونتی حکم میں طبی مع
 .کرے گا وصولاور وه رقم 

 تبدیلی کی گئی ہے تو ڈی سی ایس کو فوری طور پر بتائیں۔ ںچیز می انشورنس سے متعلق کسی صحت کیکی اگر آپ کے معاونتی حکم میں بچوں  .1
نقد طبی معاونت میں طبی اخراجات کی مد میں ادا نہ کئے جا رہی تو  یں کییں ہدایت کی گئی ہے مگرآپ کو صحت کی انشورنس فراہم نہم اگر آپ کے حکم .2

  ہے۔ اد رقم) شامل ہوتم شئیر (نقئبی پریمیطجانے والے خرچے کا ایک متناسب حصہ اور 
دین صحت کی انشورنس فراہم کریں یا غیر انشورنس شده طبی اخراجات ادا کریں تو آپ بچے الاگر آپ کے معاونتی حکم میں ہدایت کی گئی ہے کہ غیر متولی و

 کے لئے مکمل معاونتی خدمات نافذ کرنے کی خدمات کے لئے درخواست دے سکتے ہیں اور:
 یہے کہ ڈی سی ایس آپ کے معاملے ک تامتولی والدین پر صحت کی انشورنس فراہم کرنے کی ذمہ داری ڈالے۔ ہو سککہ واست کریں ڈی سی ایس سے درخ .1

  ذمہ داری ڈالے ۔ نوعیت کے مطابق
-WAC 388 مئاں، اور پریمیگییگیاں، قابل تخفیف ادائیشریک ادائغیر بیمہ شده اخراجات بشمول  متولی والدین سے ڈی سی ایس سے درخواست کریں کہ .2

14A-1020 کے مطابق وصول کرے۔ 
م شئیر، یا غیر بیمہ شده طبی اخراجات اس طرح سے فراہم کرنے کی ہدایت نہیں کرتا جیسا ئلدین کو صحت کی انشورنس، طبی پریمیوا اگر آپ کا معاونتی حکم متولی

سکتے ہیں یا اپنے طور پر ترمیم  دےاپنے حکم میں ترمیم کے لئے جائزے کی درخواست  میں بیان کیا گیا ہے تو آپ ڈی سی ایس کو WAC 388-14A-1020 کہ
 ائر کر سکتے ہیں۔دپڻیشن  لئے کے

 اپیلوں کی اقسام
حقائق  وراجھگڑوں کو طے کرتا ہے، پالیسیوں کی وضاحت کرتا ہے کئی کانفرنس بورڈ ایک انتظامی (غیر عدالتی) ڈی سی ایس طریق کار ہے جو  کانفرنس بورڈ۔

 واضح کرتا ہے۔
 کامات دونوں سے متعلق معامالت کا جائزه لے سکتا ہے۔ ی احمعاونت طفل کے عدالتی احکامات اور غیر عدالت کانفرنس بورڈ .1
کے متعلق کیس اگر آپ کی مالقات ہو تو آپ ڈی سی ایس انتظامیہ سے اپنے  کانفرنس بورڈ آپ سے کسی مالقات کے بغیر کوئی فیصلہ جاری کر سکتا ہے۔ .2

کانفرنس بورڈ ڈی سی ایس عملے کے کئے گئے کسی اقدام کو تبدیل ہے۔  یمسترد کر سکت جو ڈی سی ایس کے گزشتہ فیصلوں کو بات چیت کر سکتے ہیں
 کئے گئے کسی اقدام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔مطابق  کے ی تقاضےکر سکتا ہے مگر قانون

 کم رسمی ہے۔ سے کاروائیلتی مگر عدا یک انتظامی (غیر عدالتی) کاروائی ہے۔ یہ سماعت کانفرنس بورڈ سے زیاده رسمیسماعت بھی ا فیصلے کی کاروائی (سماعت)۔
آپ کو سماعت  ریاست کا قانون کچھ حاالت میں سماعت کی پیشکش کرتا ہے۔ اگر ڈی سی ایس آپ کو کوئی نوڻس بھیجتا ہے، تو اس نوڻس میں بتایا جاتا ہے کہ .1

 ۔ےمالزم نہیں ہوتکے ڈی سی ایس  (ALJ)جج رت کرتا ہے۔ یہ انتظامی قانونی ااس سماعت کی صد (ALJ)ل ہے۔ ایک انتظامی قانونی جج کا حق حاص
اور آپ کے جھگڑے سے متعلق قوانین کا جائزه لیتا ہے۔ ڈی سی ایس کو آپ کے بچے کی معاونت کے  سماعت میں انتظامی قانونی جج آپ کے معاملے .2

وصول مین نےیہ نوڻس واشنگڻن ریاستآپ  (اگردن کے اندر  20 ضروری ہے کہ آپ نوڻس وصول کرنے کے بعد کے نفاذ سے روکنے کے لئےاحکامات 
 ۔سماعت کی درخواست کریں دن کے اندر (اگر آپ نے یہ نوڻس واشنگڻن سے باہر وصول کیا ہے) 60کیا ہے) اور 

a. س پھر بھی جب تک ہم سماعت کا فیصلہ وصول نہ کر لیں ڈی سی ایمگر  ۔رخواست کر سکتے ہیںیوم کی مدت کے اندر سماعت کی د 60 یا 20 آپ
 کے معاونتی حکم کو نافذ کرے گا۔ ڈی سی ایس سماعتی فیصلے کے انتظار کے دوران وصول کی جانے والی رقم واپس نہیں کرے گا۔ آپ

b. تو آپ کو معقول وجہ ظاہر کرنا ہو گی (دیر سے درخواست دینے کی تے ہیں اگر آپ سماعت کی درخواست نوڻس وصول کرنے کے ایک سال بعد کر
چاہے آپ کے پاس سماعت کی درخواست کے لئے معقول وجہ قبول نہ کرے۔  تا ہے انتظامی قانونی جج آپ کی تاخیری درخواستو سکہ معقول وجہ)۔

  ۔ہ داریوں میں ترمیم کا حق ہےکی ذم پنے بچے کی معاونت طفلا مگر پھر بھی آپ کو آئنده کے لئےنہ ہو۔ 
 اۓ گی۔ انتظامی جج کا فیصلہ آپ کی اپیل کے حقوق سے متعلق معلومات پر مشتمل ہو گا۔جدی کر آپ کو انتظامی جج کے فیصلے کی ایک نقل ارسال  .3
فریق ۔ دونوں تی حکم کے بارے میں بتاۓ گاکوآپ کے معاونفریقین جب ہم آپ کی سماعت کی درخواست وصول کریں گے تواگر مناسب ہوا تو ڈی سی ایس  .4

 ہیں۔ ےسماعت میں حّصہ لے سکت
 ے:نا ہاگر کچھ پوچھ

DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 

TACOMA WA 98411-5520 
          کالنگ ایریا           اندر

          النگ ایریاک           بیرون

 ۔ب ہیںستیاخدمات د TTY/TDDبات چیت اور سماعت سے محروم لوگوں کے لئے 
 www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support ویب سائٹ مالحظہ کریں۔اری ہم

، یا کسی پروگرام کی سرگرمی میں وری کی وجہ سے کسی بھی شخص کے ساتھ مالزمت، خدماتذات، مذہب، جنس، عمر یا معذنسل ، رنگ، قومی شناخت، 
 ل فارمیٹ میں دستیاب ہے۔تبادارم میہ فامتیازی سلوک نہیں کیا جاۓ گا۔ درخواست دینے پر 

 


