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

 ਸ�ੋਤ� ਅਤ ੇਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ 
 Statement of Resources and Expenses 

ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ� 

      
ਗ਼ੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ� 

      
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 

      

(ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਛੱਡਕੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ੇਜਵਾਬ ਿਲਖੋ।   ਿਸਰਫ਼ ਨੀਲੀ ਜ� ਕਾਲੀ ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (DCS) ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ 
ਟਾਈਟਲ IV-D ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, DCS ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗ  ੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ।  

I.  ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਜੀ ਡਾਟਾ 
ਪੂਰਾ ਨ� 

      
ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ 

      
ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 

      
ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

      
ਕੰਮ ਦੀ ਥ� ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

      
ਮੈਸੇਜ/ਸੈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

      
ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜ� PO ਬਾੱਕਸ ਦਾ ਪਤਾ 

      
ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ 

  ਿਵਆਹੁਤਾ     ਇਕੱਲਾ/ਇਕੱਲੀ     ਅਲਿਹਦਗੀ 
ਜੱਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

      
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ ਘਰ ਿਵਚ ਹੋਰ ਬਾਲਗ਼ 

      
ਿਵਆਹ ਦੀ ਥ� (ਸ਼ਿਹਰ/ਕਾ�ਟੀ/ਸਟੇਟ) 

      
ਿਵਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

      
ਮਾਈ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 

      
ਮਾਈ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਬਾਲਗ਼� ਦੀ ਤਦਾਦ 

      
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ 

      

II.  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ 

A.  ਤੁਹਾਡ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ 
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ (ਨੌਕਰੀ) 

      
ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

  ਬਾਰੋਜ਼ਗਾਰ     ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ     ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨ� 

      
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

      
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜ� PO ਬਾੱਕਸ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

      
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨ� 

      
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜ� PO ਬਾੱਕਸ ਪਤਾ  ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
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II.  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ (ਜਾਰੀ) 

B.  ਤੁਹਾਡ ੇਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ:  ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਖ਼ਰਿਚਆ  ਂਦ ੇਸਬੂਤ ਵਜ� ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।  
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨ� 

      
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜ� PO ਬਾੱਕਸ ਪਤਾ  ਸ਼ਿਹਰ  ਸਟੇਟ  ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

      
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ 

  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ     ਭਾਈਵਾਲੀ     ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕੀ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ 

      
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਇੱਥੇ ਹਨ 

      
ਸਮੁੱ ਚੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ 

$      
ਕੱੁਲ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ 

$      

C.  ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ/ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਬਾਲਗ਼ ਦ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ 
ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 

      
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ (ਨੌਕਰੀ) 

      
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨ� 

      
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜ� PO ਬਾੱਕਸ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

      
ਯੂਨੀਅਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

      

D.  ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ/ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਬਾਲਗ਼ ਦ ੇਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ:  ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਆਪਣ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।  

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨ� 

      
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜ� PO ਬਾੱਕਸ ਪਤਾ  ਸ਼ਿਹਰ  ਸਟੇਟ  ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

      
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ 

  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ     ਭਾਈਵਾਲੀ     ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕੀ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ 

      
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਇੱਥੇ ਹਨ 

      
ਸਮੁੱ ਚੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ 

$      
ਕੱੁਲ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ 

$      

E.  ਆਸਿਰਤ� ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ/ਡ�ਟਲ ਬੀਮਾ 
ਮੈਡੀਕਲ 

  ਹ�     ਨਹ�    

ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨ� ਅਤ ੇਪਤਾ 

      
ਡ�ਟਲ 

  ਹ�     ਨਹ�    

ਡ�ਟਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨ� ਅਤ ੇਪਤਾ 

      
ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪਾੱਿਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦਾ ਨ� 

      
ਡ�ਟਲ ਬੀਮਾ ਪਾਿੱਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਨ� 

      

III.  ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਅਸਾਿਸਆ  ਂਬਾਰੇ ਡਾਟਾ 

A.  ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ�ੋਤ� ਤ� ਆਮਦਨ 
ਮੇਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 

$      
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ 

$      
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 

$      
ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਹੋਰਨ� ਬਾਲਗ਼� ਦੀ ਆਮਦਨ 

$      
ਹੋਰ ਆਮਦਨ 

$      
ਕੱੁਲ ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਮਦਨ 

$      
ਕੱੁਲ ਿਨਰੋਲ ਆਮਦਨ 

$      
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III.  ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਅਸਾਿਸਆ  ਂਬਾਰੇ ਡਾਟਾ (ਜਾਰੀ) 

B.  ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ�ੋਤ� ਤ� ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਮਦਨ 
ਮਹੀਨਾ: ਮੇਰੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ/ਹੋਰ ਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ�ਤੋ (ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨ�, ਆਿਦ) 

ਜਨਵਰੀ $      $            

ਫ਼ਰਵਰੀ $      $            

ਮਾਰਚ $      $            

ਅਪ�ੈਲ $      $            

ਮਈ $      $            

ਜੂਨ $      $            

ਜੁਲਾਈ $      $            

ਅਗਸਤ $      $            

ਿਸਤੰਬਰ $      $            

ਅਕਤੂਬਰ $      $            

ਨਵੰਬਰ $      $            

ਿਦਸੰਬਰ $      $            

C.  ਬੱਚਤ ਬ�ਡ 
ਬੱਚਤ ਬ�ਡ ਦੀ ਿਕਸਮ ਪ�ਤੱਖ ਮੁੱ ਲ ਬੱਚਤ ਬ�ਡ ਦੀ ਿਕਸਮ ਪ�ਤੱਖ ਮੁੱ ਲ 

      $            $      

      $            $      

      $            $      

      $            $      

D.  ਿਨਜੀ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ 

ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਬ�ਕ ਦਾ ਨ� ਅਤ ੇਥ� ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 
ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨ�  ਦ ੇਅਖ਼ੀਰ ਦਾ 

ਬਕਾਇਆ 

ਚੈਿਕੰਗ             $      

ਬੱਚਤ             $      

ਕ�ੈਿਡਟ ਯੂਨੀਅਨ             $      

ਹੋਰ 
            $      

E.  ਸਟਾੱਕ ਅਤ ੇਬ�ਡ 
ਵੇਰਵਾ ਸ਼ੇਅਰ� ਦੀ ਤਦਾਦ ਅੰਿਕਤ ਮੁੱ ਲ 

            $      

            $      

            $      
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III.  ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਅਸਾਿਸਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ (ਜਾਰੀ) 

F.  ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ (ਘਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜ� ਖ਼ਰੀਦ ਰਹ ੇਹੋ) 
ਪਤਾ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਵੇਰਵਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਆ ਂਇਹਨ� ਕੋਲ ਹਨ 

                  

                  

                  

                  

G.  ਿਨਜੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜ� ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹ)ੋ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਕਸਮ ਮੇਕ ਸਾਲ ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਵੇਰਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹਨ� ਕੋਲ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 

ਆੱਟੋ                         $      

ਆੱਟੋ                         $      

ਬੋਟ/ਮੋਟਰ                         $      

ਬੋਟ/ਮੋਟਰ                         $      

ਕ�ਪਰ/ RV                         $      

ਹੋਰ                         $      

ਹੋਰ                         $      

ਹੋਰ                         $      

ਹੋਰ                         $      

ਹੋਰ                         $      

H.  ਸੇਫ਼ ਿਡਪਾੱਿਜ਼ਟ ਬਾੱਕਸ 
ਬਾੱਕਸ ਦੀ ਥ� ਵਸਤ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੱੁਲ ਕੀਮਤ 

            $      

            $      

I.  ਲਾਈਫ਼ ਇੰਿਸ਼ਓਰ�ਸ ਪਾੱਿਲਸੀ 
ਇੰਿਸ਼ਓਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨ� ਅਤ ੇਪਤਾ ਨਗਦ ਮੁੱ ਲ 

      $      

      $      

J.  ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਖਾਤੇ 

ਖਾਤੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨ� ਅਤੇ ਥ� ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 
ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨ�  ਦ ੇਅਖ਼ੀਰ ਦਾ 

ਬਕਾਇਆ 

IRA             $      

IRA             $      

ਹੋਰ             $      
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IV.  ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਖ਼ਰਿਚਆ  ਂਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

A.  ਹਾਉਿਸੰਗ 

ਿਕਰਾਇਆ ਜ� ਘਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ $      

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ (ਜੇ ਉਪਰਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਨਹ� ਹੈ) $      

ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਹਾਉਿਸੰਗ (ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) $      

ਯੂਟੀਿਲਟੀਆਂ 

ਹੀਟ (ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ) $      

ਿਬਜਲੀ $      

ਪਾਣੀ, ਸੀਵੇਜ, ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ $      

ਟੈਲੀਫੋਨ $      

ਹੋਰ (ਦੱਸੋ):       $      

ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਉਪਯੋਿਗਤਾਵ� (ਉਪਰਲੀਆ ਂਪੰਜ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) $      

C.  ਭੋਜਨ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ       ਭੋਜਨ $      

ਮੇਰੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਖਾਧਾ ਿਗਆ ਭੋਜਨ $      

ਹੋਰ (ਦੱਸੋ):       $      

ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਭੋਜਨ (ਉਪਰਲੀਆਂ ਿਤੰਨ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) $      

D.  ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ 

ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਡੇਅ ਕੇਅਰ/ਬੇਬੀ ਿਸਿਟੰਗ        $      

ਕਪੜੇ $      

ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਸਕੂਲ ਿਟਉਸ਼ਨ        $      

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ $      

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ (ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ): 
       

$      

ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ (ਉਪਰਲੀਆ ਂਪੰਜ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) $      

E.  ਆਵਾਜਾਈ 

ਗੱਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ� ਲੀਜ਼ $      

ਬੀਮਾ $      

ਲਾਇਸ�ਸ $      

ਪੈਟ�ੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਆਮ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ $      

ਪਾਰਿਕੰਗ $      

ਹੋਰ (ਦੱਸੋ):       $      

ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ (ਉਪਰਲੀਆ ਂਛੇ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) $      
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IV.  ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਖ਼ਰਿਚਆ  ਂਦਾ ਡਾਟਾ (ਜਾਰੀ) 

F.  ਕਪੜੇ 

ਕੰਮ ਦੇ ਕਪੜੇ $      

ਹੋਰ ਕਪੜੇ $      

ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਕਪੜੇ (ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) $      

G.  ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡ�ਟਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ�ੀਮੀਅਮ $      

ਿਬਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਡ�ਟਲ, ਦੰਦ� ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ $      

ਿਬਨਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਖ਼ਰਚੇ (ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ): 

       

$      

ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ (ਉਪਰਲੀਆਂ ਿਤੰਨ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) $      

H. ਿਨਜੀ 

ਵਾਲ� ਦੀ ਸੰਭਾਲ/ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ $      

ਪੜ�ਾਈ: $      

ਿਕਤਾਬ�, ਅਖ਼ਬਾਰ� ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ $      

 ਹੋਰ (ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ): 

       

$      

5.  ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਿਨਜੀ ਖ਼ਰਚੇ (ਉਪਰਲੀਆ ਂਚਾਰ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) $      

I.  ਹੋਰ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਸਥਾਈ ਖ਼ਰਚ ੇਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ 
ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਿਰਣ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ 

1.       $      $      

2.       $      $      

3.       $      $      

4.       $      $      

5.       $      $      

6.       $      $      

7.       $      $      

8.       $      $      

9.       $      $      

10.       $      $      

11. ਹੋਰ ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਸਥਾਈ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਉਪਰਲੇ 1 – 10 ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ) $      $      
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IV.  ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਖ਼ਰਿਚਆ  ਂਦਾ ਡਾਟਾ (ਜਾਰੀ) 

J.  ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ 

ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ� A – I ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱੁਲ ਲਾਈਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ $      

ਉਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤ� ਕੱੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਖ਼ਰਿਚਆ ਂਦਾ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ (ਉਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤ� ਮੇਰੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਤ� ਛੁੱ ਟ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਯੋਗਦਾਨ/ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਓ) 

$      

V.  ਐਲਾਨਨਾਮਾ 

ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਹੇਠ ਝੂਠੀ ਸਹੰੁ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨ�  ਹੇਠ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ 

ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ।  ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜਾਣ-ਬੁੱ ਝਕੇ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬਆਨ ਜ� ਗ਼ਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ 

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤ ੇਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਮੇਰੇ ਿਬਆਨ� 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

      

 


