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

ਆਟੋਮੈਿ ਟਕ ਭੁਗ ਤਾਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਨੀ ਫੰ ਡ ਟ��ਸਫਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
Automatic Payment Authorization and Electronic Funds Transfer Information

ਆਟੋਮ ੈਿ ਟਕ ਭੁਗ ਤਾਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (DCS) ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦ�ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਿਕੰ ਗ ਜ� ਬੱ ਚਤ
ਖਾਤੇ 'ਚ� ਇਲੈ ਕਟ�ਾਨੀ ਫੰ ਡ ਟ��ਸਫਰ (EFT) ਰਾਹ� ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਕੱ ਢਵਾ ਸਕਣ।

1. ਤੁਸ� ਮਹੀਨ� ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖ� ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜਦ DCS ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਹਫਤੇ ਦੇ ਿਦਨ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ
ਕਾਰਜਕ�ਮ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ।

2. ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਸਨੀ�ਚਰਵਾਰ, ਇਤਵਾਰ, ਿਕਸੇ ਬ�ਕ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿਦਨ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਿਦਨ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� DCS ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਕਢਵਾਏਗਾ।

3. ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਿਦਨ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਿਦਨ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਸਨੀ�ਚਰਵਾਰ ਜ� ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� DCS ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਤਮ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਕਢਵਾਏਗਾ। DCS ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਹ ਕਢਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

EFT ਰਾਹ� ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥ� ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ DCS
ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨਰੋਕਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਤ� ਅਸ� ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ�ਗੇ।

ਤੁਸ� ਔਨ-ਲਾਈਨ https://secure.dshs.wa.gov/dcsonline/ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਮ� ਚਾਹਵ� ਿਕ ਭੁਗ ਤਾਨ ਮੇਰੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ 'ਚ� ਹੋਵੇ, ਤ� ਮ� ਕੀ ਕਰ�?

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਫਾ 1 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਰੱ ਖ ਲਉ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਫਾ 2 (ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਨੂੰ ਭਰੋ।

1. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸ�ਝਾ ਹੈ ਤ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ �ਪਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਦੋਨ� ਧਾਰਕ� ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ।

2. ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੈਕ ਜ� ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਿਲਪ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸਫਾ 2 ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੈਕ ਜ� ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਿਲਪ ਹੇਠਲੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਿਦਉ:

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?

DIVISION OF CHILD SUPPORT
EFT PAYMENTS
P O BOX 9010
OLYMPIA WA 98507-9010
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 360-664-5109

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱ ਪੋਰਟ ਐਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ।
DCS ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਚੱ ਠੀ ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜੇਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਿਦਨ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਤਕ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਈਲਡ ਸੱ ਪੋਰਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਬ�ਕ ਆਟੋਮ ੈਿ ਟਕ ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗ ਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ�ਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਘੱ ਟ ਹਨ, ਜ� ਤੁਸ� ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਜ� ਖਾਤਾ ਬੰ ਦ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� DCS ਤੁਹਾਡੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵਚ� ਭਿਵੱ ਖ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰੱ ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬ�ਕ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਤ� DCS ਨੂੰ 800-468-7422 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਆਟੋਮ ੈਿ ਟਕ ਭੁਗ ਤਾਨ ਨੂੰ ਮ� ਿਕਵ� ਬੰ ਦ ਕਰ� ਜ� ਤਬਦੀਲ ਕਰ�?

ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜ� ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� DCS ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ 800-468-7422 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਿਸਰਫ਼ DCS ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜ� ਤਬਦੀਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ�ਕ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ

1. ਕਟੌਤੀ ਰੋਕਣ ਜ� ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� ਿਦਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਨਹ�
ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ DCS ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜ� ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
2. ਤੁਹਾਡਾ ਬ�ਕ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਜ� ਤਬਦੀਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।
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STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

ਆਟੋਮ ੈਿ ਟਕ ਭੁਗ ਤਾਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ੀ
Automatic Payment Authorization
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ�

ਈਮੇਲ ਲਈ ਪਤਾ (ਚੋਣਵ�)

PO ਬਾਕਸ ਜ� ਸਟ�ੀਟ ਪਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ

ਸਟੇਟ

ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ

ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ

ਚੈਿਕੰ ਗ

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਬ�ਕ ਰਾਉਿਟੰ ਗ ਨੰਬਰ

ਬੱ ਚਤ
ਬ�ਕ ਦਾ ਨ�

ਬ��ਚ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਹਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ

ਮਹੀਨ� ਿਵਚ ਕੁਲ ਕਟੌਤੀ

ਹਰ ਮਹੀਨ� ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ�

ਕਟੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਮ� ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ� ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸੱ ਪੋਰਟ ਰਿਜਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ �ਪਰ ਦੱ ਸੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦ�ਦਾ/ਦ�ਦੀ ਹ�।
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ EFT ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ?

ਹ�

ਨਹ�

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਸ�ਝੇ ਖਾਿਤਆਂ ਲਈ)

FOR DCS USE ONLY (ਿਸਰਫ DCS ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ)
BASIC INDIVIDUAL NUMBER

IV-D CASE NUMBER

DCS OFFICE

ਇੱ ਕ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇ ਆ ਚੈਕ ਜ� ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਿਲਪ ਨਾਲ ਨੱ ਥੀ ਕਰੋ
ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼, ਮਤ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜ� ਅਸਮਰੱ ਥਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੱ ਖ ਿਵਚ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ�
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੂਜੇ ਰੂਪ� ਿਵਚ ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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