ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES (ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਭਾਗ)
DIVISION OF CHILD SUPPORT (ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਭਾਗ) (DCS)

ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਪੋਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਿਨਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ। ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰ ਟ ਰੈਫ ਰਲ , ਸਪੋਰ ਟ ਅਦਾਇ ਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਪੰਨਾ 4 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ' ਤੇ
ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (DCS) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਿਸਆਹੀ ਿਵੱਚ ਿਪ�ੰਟ ਕਰੋ।
ਨਾਂ (ਪਿਹਲਾ, ਿਵਚਕਾਰਲਾ, ਅਖ਼ੀਰਲਾ)
ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ

ਨਾਂ (ਪਿਹਲਾ / ਿਵਚਕਾਰਲਾ / ਅਖ਼ੀਰਲਾ)

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

(

ਸ਼ਿਹਰ

)

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ
ਰਾਜ

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਗੈਰ-ਿਹਰਾਸਤੀ ਮਾਿਪਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭੁ ਗਤਾਨ

ਮ� ਸਮਝਦਾ /ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ DCS ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਮੇਰੇ ਚੈਿਕੰਗ ਜਾਂ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਫੰਡ ਟ�ਾਂਸਫਰ (EFT) ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮ� ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਿਸੱਧਾ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। (ਇੱਕ ਵੋਇਡ ਿਲਿਖਆ ਚੈਕ ਅਟੈਚ ਕਰੋ।)

ਬ�ਕ ਦਾ ਨਾਮ

ਬ�ਕ ਰੂਿਟੰਗ ਨੰਬਰ
ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

ਬਚਤ

ਜੇ ਮ� ਿਸੱਧਾ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ, ਤਾਂ DCS ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੰਡਾਿਰਤ-ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਨੂੰ DCS ਡੈ ਿਬਟ
ਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ DCS ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਕਾਰਡ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ DCS ਮੈਨੂੰ DCS ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਦ
ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ DCS ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ DCS ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦੇ ਿਤੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। DCS ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� VISA ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਿਵਖੇ ਜਾਂ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮ� ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ 800-468-7422 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਕੇ ਜਾਂ www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support' ਤੇ' ਔਨਲਾਈਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮ� ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ�:
1.
2.
3.
4.
5.

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿਹਰਾਸਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦ� ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮ� ਬੱਚੇ
ਸਰੀਰਕ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਸੀ।
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰ ਨੀ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰੀਰਕ ਿਹਰਾਸਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਤ� ਵਾਂਝਾ ਨਹੀ ਂ ਰੱਿਖਆ।
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਨਹੀ ਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ।

ਮ� ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਤਿਹਤ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਿਹਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਦਸਤਖ਼ਤ

ਜਗ�ਾ ਿਜੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

ਿਮਤੀ

ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ: ਜਦ ਤਕ ਮ� ਹੇਠਾਂ “ਨਹੀ”ਂ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ
ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (DCS) ਨੂੰ ਜਦ� ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ 10
ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਿਪਛਲੇ -ਬਕਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਨਹੀ।ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੇਰੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤ� ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਭਾਂਵ� ਮ� "ਨਹੀ"ਂ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ DCS ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। DCS ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਲਈ
ਦੂਜੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ RCW 74.20A.270 ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਿਗਆ ਪ�ਾਪਤ ਆਮਦਨ ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।
APPLICATION FOR NONASSISTANCE SUPPORT ENFORCEMENT SERVICES
DSHS 18-078 PJ (REV. 09/2019) Punjabi
ਪੇਜ 1

ਮ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ DCS ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ। ਮ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ DCS ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਈਲਡ
ਸਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ (ਚੈਕ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ, ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਫੰਡ ਟ�ਾਂਸਫਰ, ਆਿਦ) ਨੂ ਂ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ।
ਜੇ ਹੁਣ ਮ� ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮ�
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ DCS ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ।
ਮ� ਇਸ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਨੋਨ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਸਪੋਰ ਟ ਇ ਨਫੋਰ ਸਮ�ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਿੜ�ਆ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ:
1.

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰਾਂ (TANF), ਟ�ਾਈਬਲ TANF ਜਾਂ ਿਨਰਭਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (AFDC)
ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ DCS ਮੇਰੇ ਤ� 35 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲ� ਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਿਵੱਤੀ ਵਰ�ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਿਵੱਚ DCS ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਿਵੱਚ $550 ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ DCS ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ (1 ਅਕਤੂ ਬਰ ਤ�30ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ) ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਇਕ ਤ� ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤ� ਹਰੇਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਮੈਨੂੰ $550 ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤ� TANF, ਟ�ਾਈਬਲ TANF,
ਜਾਂ AFDC ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬੂਤ DCS ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾਧਾ ਿਬਆਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਾੱਪੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮ� ਉਹ ਪ�ਮਾਣ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ DCS ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ $35 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ� ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

2.

ਜੇ DCS ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ
ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਦਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3.

DCS ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

4.

ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ DCS ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਕਟ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ IV-D ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ DCS ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ।

5.

DCS ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਿਝਆ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰਜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

6.

DCS ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਿਹਰਾਸਤੀ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਤ� ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਿਕਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲੇ , ਇੱਕ
ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ DCS ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DCS ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।

7.

DCS ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਰਿਜਸਟਰੀ (WSSR) ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ।

8.

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗੈਰ-ਿਹਰਾਸਤੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ WSSR ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ
ਕੇਸ WSSR ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀ।

9.

ਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। DCS ਕਰੇਗਾ:
DCS ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਦੇ
a.

ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

b.

ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਭੇਜ।ੋ (ਜੇ ਗੈਰ-ਿਹਰਾਸਤੀ ਮਾਂ-ਿਪਓ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗ�ਿਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ DCS ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁ ਪਾਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।)

c.

ਸਾਲਾਨਾ $35 ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (1 ਅਕਤੂ ਬਰ ਤ�30ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਨਗਰਾਨ ਵਜ� AFDC, TANF,
ਜਾਂ ਟ�ਾਈਬਲ TANF ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ $ 550 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

d.

ਸੰਗ�ਿਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ।

e.

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਸਮ� TANF ਜਾਂ AFDC ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ DCS ਿਪਛਲੇ ਬਕਾਇਆ(ਿਸਵਾਇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਿਨ I ਸਰਿਵਸ (IRS) ਤ� ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ:
(1) ਪਿਹਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸੇ ਿਪਛਲੇ -ਬਕਾਏ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
(2) ਦੂਜਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪਛਲੇ -ਬਕਾਏ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
(3) ਤੀਜਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸੇ ਿਪਛਲੇ -ਬਕਾਏ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।
(4) ਚੌਥਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪਛਲੇ -ਬਕਾਏ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
(5) ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।
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10. IRS ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਸੰਗਿ� ਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਪਛਲੇ -ਬਕਾਇਆ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। IRS ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ:
a. ਪਿਹਲਾਂ, ਿਪਛਲੇ -ਬਕਾਇਆ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
b. ਦੂਜਾ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਛਲੇ -ਬਕਾਇਆ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।
c. ਤੀਜਾ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ।
d. ਚੌਥਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਿਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
11. WAC-388-14A-2037 ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। WAC 388-14A-2038 ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
12. DCS ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹੈ ਜੇ:
a.

DCS ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

b.

ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤ� ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ।

13. DCS ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਬਗੈਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਆਫਸੈਟ" ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ RCW 26.23.035(3) ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਮ� ਇਸ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ DCS ਆਫਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਫਸੈੱਟ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ DCS ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਮ� ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ, ਉਦ� ਤੱਕ DCS ਆਫਸੈੱਟ
ਂ ਾ ਹੈ। ਜਦ� DCS ਦੇ ਕੋਲ ਆਫਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦ
ਹੈ:
a.

DCS ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ 10 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਰੋਕ ਲੋ ◌ੇ◌ਂਦਾ ਹੈ।

b.

DCS ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਪਛਲੇ -ਬਕਾਏ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਰੋਕ ਲ� ਦਾ ਹੈ।

14. DCS ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ RCW 74.20A.270
ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਦ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਮ� DCS ਦੁਆਰਾ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। DCS ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, DCS ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ DCS ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
a.

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਇ ਦਾਦ ਰੱਖ ਦਾ ਹੈ ਸਹਾਇ ਤਾ ਲਈ ਇ ਨਕਮ ਰੋਕ ਰੋਕ । ਇਹ ਆਰਡਰ / ਨੋਿਟਸ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤ� ਅਦਾਇਗੀ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੀ
ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ

b.

ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਫਾਈਲ ਲਾਇੰਸ।

c.

ਅਿਧਆਇ 26.09, 26.18, 26.23, ਅਤੇ 74.20 RCW ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ DCS ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਉਪਾਅ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

15. RCW 26.23.110 DCS ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰਫ� ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਿਚਆਂ (ਕਾੱਪੇਮ�ਟਸ, ਕਟੌਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪ�ੀਿਮਅਮ
ਸਮੇਤ WAC 388-14A-1020 ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ) ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। DCS ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
a. ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ।
b.

ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤ� ਘੱਟ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ

c.

ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਖੋਲ�ਣਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਮੁਅੱਤਲ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ DCS ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਉਪਾਅ ਵਰਤ ਕੇ।

16. ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਗੈਰ-ਗ�ਿਹਣਵਾਦੀ ਮਾਪੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ DCS ਉਸ ਲੋ ੜ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ�ੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਦ ਡਾਕਟਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ 25 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
17. DCS ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡਰ ਲਈ ਪ�ਸਤੁ ਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀ ਂ ਲ� ਦਾ, ਤਾਂ
ਪ�ਬੰਧਕੀ ਲਾਅ ਜੱਜ ਡੀ ਸੀ ਐਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
18. DCS ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਿਸੱਧੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਫੰਡਸ ਟ�ਾਂਸਫਰ (EFT) ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮ� ਿਸੱਧਾ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ, ਤਾਂ DCS ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ-ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ DCS ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਜੇ DCS ਮੈਨੂੰ DCS ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DCS ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਮ�ਾ
ਂ ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੇਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ DCS ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ DCS ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਕਰਵਾਉਦ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। DCS ਡੈ ਿਬਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� VISA ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਿਵਖੇ ਜਾਂ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮ� ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ 800-468-7422 'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support' ਤੇ' ਔਨਲਾਈਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
19. DCS ਪਿਹਲੀ ਕਲਾਸ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। DCS ਇਨ�ਾਂ ਨੋਿਟਸਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਜਾਣੇ ਪਤੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਮ� ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ:
1. DCS ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਮ� DCS ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ DCS ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਠ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਿਹਰਾਸਤੀ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ DCS ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਿਹਰਾਸਤੀ
ਮਾਪੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਨ�ਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ ਗੈਰ-ਿਹਰਾਸਤੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦ
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਹਰਾਸਤੀ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
a. ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਲਾਭ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ 1990 ਤ� ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਭ।
b. 1 ਜੁਲਾਈ, 1990
ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਕਉਰਟੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪੰਗਤਾ ਿਨਰਭਰਤਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਲਾਭ।
c. 24 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ।
3. ਜੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੀ ਸੀ ਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ।
4. ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ DCS ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ।
5. ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ DCS ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਿਦੱਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਭਾਗ
PO ਬਾਕਸ 11520
ਟੈਕੋਮਾ WA 98411-5520
ਕਾਿਲੰ ਗ ਖੇਤਰ

ਦੇ ਅੰਦਰ

ਕਾਿਲੰ ਗ ਖੇਤਰ
ਤ� ਬਾਹਰ
ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਕਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ TTY/TDD ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
ਨੌਕਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਹਲੂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਮਤ, ਧਰਮ, ਿਲੰ ਗ, ਉਮਰ, ਜਾਂ
ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵਕਲਪਕ ਰੂਪਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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