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Waiver of Statute of Limitations 

 
Kada bulan iti saan nga nabayadan nga suporta iti ubing ket agbalin nga panaghusga. Diay linteg iti limitasyon ket iyurnos na 
diay petsa no aginggana katno nga mabalin nga ipatupad wenno kolektaen diay panaghusga. Kalpasan nga agtaray diay linteg 
iti imitasyon, diay utang ket "agturpusen" ken saanen nga mabalin nga ipatupad. Diay linteg iti limiyasyon para iti utang nga 
suporta iti ubing ket mabalin nga agdepende iti sumagmamano nga banbanag, a kas diay petsa no katno nga naiserrek diay 
baon nga suporta, no nakastrekan na diay baon nga suporta, ken no inya nga estado iti pakaaramidan na diay panagipatupad. 
Mabalin mo iti komunsulta iti abogado para iti kundisyon diay utang mo nga suporta ken diay linteg iti limitasyon nga mayyaplay 
idiay baon nga suportam. 

PANAGISUKO 
Idiay konsiderasyon para iti napabassit wenno napabayag nga plano iti panagbayad, agmayatak nga isuko iti inyan man nga 
depensa iti linteg iti limitasyon agpapan idiay panagkolekta iti utang ko nga suporta iti ubing. No adda iti utang ko para iti pang 
asawa nga suporta para iti sabali nga nagannak iti sinnoman kadagiti ubbing nga nanaganan ditoy nga panagisuko, diay 
panagisuko ket apektaran na pay diay utang nga pang asawa nga suporta para iti dayta nga nagannak. Daytoy nga panagisuko 
ket apektaran na iti utang ko nga suporta para kadagiti sumaruno nga ubbing: 
 
 
 

Daytoy nga panagisuko ket agaplay idiay: 

1. Inyan man nga utang nga suporta nga kasapulanen tatta wenno idiay masangwanan. Daytoy ket kasali iti suporta iti ubing, 
suporta iti panagtaripato iti ubing, medikal nga suporta, ken pang asawa nga suporta (kwarta nga pangsuporta iti dati nga 
asawa) no maibaon ken no iti DCS ket ipatpatupad na iti baon ko para iti suporta iti ubing. 

2. Inya man nga depensa iti linteg iti limitasyon nga inaramid iti  RCW 4.16.020, RCW 4.56.210, wenno RCW 6.17.020. 

3. Inya man nga sabali nga linteg iti Estado iti Washington wenno linteg iti sabali nga estado nga manglimita diay oras nga 
mabalin nga panagkolekta iti DCS idiay utang ko nga suporta. 

Daytoy nga panagisuko ket saan na nga biagen iti inya man nga panaghusga nga sagbenan iti inyan man nga linteg. Ti DCS ket 
saan nga mabalin nga agkolekta iti inya man nga utang nga suporta nga naawanen idiay linteg iti limitasyon. Daytoy nga 
panagisuko ket saan nak  nga palubusan nga agbayad iti basbassit ngem diay buo nga agdama nga suporta nga obligasyon ko. 

Daytoy nga panagisuko ket palubusan na iti DCS nga agkolekta kaniak aginggana mabayadak amin diay utang ko nga suporta.  
Daytoy nga panagisuko ket ipreserba na diay utang nga suporta manipod iti pannakapukaw gapu idiay linteg iti limitasyon ngem 
saan na nga limitaan iti inya man nga sabali nga depensa. Ti RCW 74.20A.220 ket palubusan nak nga aramiden daytoy nga 
panagisuko. 

Daytoy nga panagisuko ket agtultuloy latta aginggana iruwar iti DCS babaen iti surat. 

Napirmaan idiay       , Washington. 
 
 
         
PETSA  PIRMA 
 
Isubli idiay: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-4420 
Fax:  866-668-9518 
 
Idiay sungbat, ibaga idiay numero iti kaso: 
 

 
 
Awan iti tao nga gapu iti puli, kolor, nagapwan nga nasyon, pammati, relihiyon, sex, tawen, wenno saan nga pannakabael, ket 
maigiddiat laban iti panag-empleyo, serbisyo, wenno inya man nga aspeto iti aktibidad iti programa. Daytoy nga dokumento ket 
adda iti alternatibo nga urnos no dawaten. 
 




