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 تنازل عن قانون التقادم
Waiver of Statute of Limitations 

مستحقاته يصبح حكًما. من ف��ة إعالة الطفل ال يتم دفع �ل شهر  إنفاذ أي حكم أو تحصيل املبلغ املستحق بموجبه.يحدد قانون التقادم الوقت الذي يمكن خالله   و�عد ان��اء  

�عتمد قانون التقادم املنطبق ع�� دين إعالة الطفل ع�� العديد من العوامل، وذلك مثل التار�خ الذي تم فيه إدخال  ف��ة التقادم، "�سقط" الدين وال يمكن إنفاذه �عد ذلك.

�ي يجري ��ا إنفاذ القانون.للب اعالة وم�ان تقديم الطلب والوالية ال �  ا�صصول ع�� موورة قانونية حول وعع دين اعالة ا�خاص بك وقانون التقادم الذي  أنت قد ترغبو  

 ينطبق ع�� للب اعالة ا�خاص بك.

 تنازل 

صيل مبلغ إعالة الطفل الذي أدين به.ع�� عوء خطة الدفع املخفضة أو املؤجلة، أوافق ع�� أن أتنازل عن أي دفاع بموجب قانون تقادم فيما يتعلق بتح و�  حال كنت أدين  

والد.بيي مبلغ نفقة زوجية للوالد اخر ألي لفل ورد ذكره �  هذا التنازل، فإن التنازل سوف يؤثر كذلك ع�� نفقة الزوجية املستحقة لذلك ال هذا التنازل يؤثر كذلك ع�� دين  

:اعالة املستحق �  ع�� الفال التا�  ذكرهم  

 ينطبق هذا البند ع��:

 

 

 

 

  1. أي دين إعالة مستحق �  الوقت الراهن أو يثبت استحقاقه �  املستقبل. 

ا 
ً
بإنفاذ أي للب إلعالة الطفل. وهذا �ومل إعالة الطفل ودعم رعاية الطفل والدعم الط�ي ونفقة الزوجية (النفقة) �  حال تم لل��ا و�  حال �ان قسم إعالة الطفل منول  

أو القانون املنقح لوالية واشنطن رقم  210-56-4أو القانون املنقح لوالية واشنطن رقم  020-16-4بموجب القانون املنقح لوالية واشنطن رقم  مكفول ي دفاع قانون تقادم أ. 2

6-17-020.  

ي شورعع خخر يصدر بوالية واشنطن أو بيي والية أخر  يحدد الوقت الذي يمكن خالله لقسم إعالة الفال تحصيل أي دين إعالة.. أ3   

نون التقادم.وال يمكن لقسم إعالة الطفل أن ُيحصل أي دين إعالة ال ُيقره بالفعل قا هذا التنازل ال ينطبق ع�� أي أح�ام تم حظرها �  الوقت الراهن بموجب أي قانون. هذا  

 التنازل ال �سمح بدفع أي مبلغ أقل من ال�اام اعالة ال�امل ا�صا�  ا�خاص �ي.

دين اعالة ع�� أساس  هذا التنازل يمنع خسارة  .ع�هذا التنازل �سمح ملكتب إعالة الطفل بين يحصل م ي ع�� اموال ح�  تمام سدادي ل�امل مبلغ دين اعالة املستحق 

قادم لكنه ال يحد من أي دفاعات أخر .قانون الت RCW 74.20A.220القانون املنقح بوالية واشنطن   �سمح �  بتقديم هذا التنازل.   

.�ستمر سر�ان هذا التنازل ح�  شسر�حه خطًيا من جانب قسم إعالة الطفل  

 والية واشنطنU                                                   Uُوقع �� 

 

 

   U      
:التار�خ  التوقيع    

 

 ُ�عاد إ��:

DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 

TACOMA WA 98411-4420 
866-668-9518 فاكس:  

 

 �  الرد، الرجاء اشارة إ�� أرقام القضايا:

انب أشوطة ال��نام  ع�� أساس العر  أو اللون أو اصل أو العقيدة أو الدين أو ا�جنس أو النوع أو ال يجوز التمينا فيما بنن ا�خاص �  التوظيف أو ا�خدمات أو أي جانب من جو 

 هذا النموذج سوف ُيتاح بتنسيقات بديلة فور الطلب. ال�جز.
 




