STATE OF WASHINGTON (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ)
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
(ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਭਾਗ)
DIVISION OF CHILD SUPPORT (ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ) (DCS)

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵੇਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ

ਵੱਲ:

ਕੇਸ ਨੰਬਰ:

Division of Child Support (ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ) (DCS) ਨੂੰ
ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਾਈ ਲਡ ਕੇਅ ਰ ਵੇਰ ੀਿਫਕੇਸ਼ ਨ ਿਰਸਪਾਂਸ (ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਪੰਨਾ 2) ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਿਫਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਰ ਿਰਸਪਾਂਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼
ਪਾ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਲੱ ਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ DCS ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ਾਰਮ
ਤ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਤਾਰੀਖ਼

ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ
DIVISION OF CHILD SUPPORT (ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ)

ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਿਰਸਪਾਂਸ ਫ਼ਾਰਮ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ:ੋ
DIVISION OF CHILD SUPPORT (ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ)
PO BOX 11520
TACOMA 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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STATE OF WASHINGTON (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ)
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(ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਭਾਗ)
DIVISION OF CHILD SUPPORT (ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ) (DCS)

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵੇਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਰਸਪਾਂਸ
ਪੰਨਾ 1 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ।
DCS ਕੇਸ ਨੰਬਰ:
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ:

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਖੇਤਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ): ( )
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ:

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ $

ਪ�ਤੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਨੂੰ

ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤ� $

ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਬਿਸਡੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰਖਵਾਲੇ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਿਲੱ ਖੋ ਿਜਨ�ਾਂ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਬਿਸਡੀ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ
ਪੰਨੇ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਪੰਨੇ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
ਰਕਮ

ਿਮਆਦ (ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਰਕਮ

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ਿਮਆਦ (ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਮ� ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਝੂਠੇ ਿਬਆਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮ� ਇਹ
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ DCS ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤੱਕ
ਿਰਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। DCS ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ DCS ਗੈਰ-ਰਖਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਮਤੀ

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਪ�ੰਟ ਕੀਤਾ ਨਾਂ

ਿਮਤੀ

ਮਾਪੇ/ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਮਾਪੇ/ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ ਿਪ�ੰਟ ਕੀਤਾ ਨਾਂ
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