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

 ਪਤੇ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੀ ਬਨੇਤੀ 
 Address Disclosure Request 
 (RCW 26.23.120 ਅਤ ੇWAC 388-14A-2107) 

ਿਹਦਾਇਤ� 

ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੰਨਾ 2 'ਤੇ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (DCS) ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। 

1. ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਡਾਕ ਜ� ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਹ� DCS ਨੰੂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ� ਟਰੀ ਤ� ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

2. ਜੇ ਤੁਸ� DCS ਨੰੂ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦੰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ� ਟਰੀ ਤ� ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ।  DCS ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਛਾਣ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਿਜਸ ਤ� ਸਾਿਬਤ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੋ, ਿਜਸਨ�  ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਹਨ। 

3. ਜੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਅਟਾੱਰਨੀ ਨ�  ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਡਾਕ ਜ� ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਹ� DCS ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡ ੇਅਟਾੱਰਨੀ ਨੰੂ ਨ� ਟਰੀ ਤ� 
ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। 

ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਉਹਨ� ਖ਼ਾਿਨਆ ਂ'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।  ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਛੱਡਕ,ੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਿਲਖੋ।   ਿਸਰਫ਼ ਨੀਲੀ ਜ� ਕਾਲੀ 
ਿਸਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।  

ਬੇਨਤੀ 

1.  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮ� ਦੂਜੀ ਿਧਰ (ਨ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਗਆਤ ਪਤ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਮੈਨੰੂ ਇਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 

2.  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮ� ਦੂਜੀ ਿਧਰ (ਨ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਿਗਆਤ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਪਤ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 

3.  ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਰਪ�ਸਤੀ ਜ� ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਘਰ ਿਵਚ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮ� ਹੇਠ� 
ਿਦੱਤ ੇਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਗਆਤ ਪਤ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਸਰਪ�ਸਤੀ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵਚ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ� 

'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹ� ਹੈ। 

  a.  ਮ� ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾੱਪੀ DCS ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਸਰਪ�ਸਤੀ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ 
ਨਾਲ ਘਰ ਿਵਚ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨਹ� ਬਦਲੇ। 

  b.  ਮ� ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਸਰਪ�ਸਤੀ ਜ� ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਘਰ 
ਿਵਚ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨਹ� ਬਦਲੇ। 

4.  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮ� ਦੂਜੀ ਿਧਰ (ਨ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਗਆਤ ਪਤ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਬੱਿਚਆ ਂ
ਲਈ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 
 
    
ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨ�  ਮੇਰਾ PO ਬਾੱਕਸ ਜ� ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ 
 
    
ਮੇਰਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ  ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ                                    ਸਟੇਟ                             ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
 
  (                 )  
ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ�/  ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਸਰਪ�ਸਤ  ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ)  
 
    
ਬੱਚ ੇਦਾ ਨ�  ਬੱਚ ੇਦਾ ਨ� 
 
    
ਬੱਚ ੇਦਾ ਨ�  ਬੱਚ ੇਦਾ ਨ� 
 
    
ਬੱਚ ੇਦਾ ਨ�  ਬੱਚ ੇਦਾ ਨ� 
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ਦਸਤਖ਼ਤ 

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਿਜਸ ਲਈ ਮ� ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ�ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ, ਮੈਨੰੂ ਪੰਨਾ 1 'ਤੇ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ। 

 

    
ਤਾਰੀਖ਼  ਮੇਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ� ਮੇਰੇ ਅਟਾੱਰਨੀ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ 

 

 
ਨ� ਟਰੀ ਤ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣੀ 

 
   ਦੀ ਸਟੇਟ 
 
   ਦੀ ਕਾ�ਟੀ 
 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ   ਵਲ�   ਨੰੂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਹਨ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 
 
    
  ਦਸਤਖ਼ਤ 
 
    
  ਟਾਈਟਲ 
 
 
  ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮ� ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ   
   
 
 

ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਰਮ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਇੱਥ ੇਭੇਜੋ: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 

ਓਲੰਪੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾੱਿਲੰਗ ਏਰੀਆ (360) 664-5000 

ਓਲੰਪੀਆ ਤ� ਬਾਹਰ ਕਾੱਿਲੰਗ ਏਰੀਆ (800) 457-6202 

ਫ਼ੈਕਸ:  866-668-9518 

ਬੋਲਣ ਜ� ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ TTY/TDD ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 
 
ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਕੇਸ ਨੰਬਰ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ: 
 
 
 
 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ-ਿਸਧ�ਤ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜ� ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 

ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਬਦਲਵ� ਰੂਪ� ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 


