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قانون مرور زمان عدم شمول  
Waiver of Statute of Limitations 

 
اجرا یا وصول  تواندمیکند کھ در طی آن رأی و حکمی مدت زمانی را تعیین میقانون مرور زمان . خواھد داشتھر ماه ھزینھ پرداخت نشده کودک یک رأی و حکم 

دھی حمایت از کودک ممکن است برای ب قانون مرور زمان ود.آن نخواھید ب دیگر قادر بھ وصولو  شود"بدھی "منقضی می بعد از اجرای قانون مرور زمان، بشود.
گیرد. ممکن است مایل اقدام بھ اجرای این عمل صورت می وضعیتیباشد، از جملھ زمان ثبت رأی حمایت، مکان ثبت رأی، و اینکھ در چھ عامل وابستھ بھ چندین 

  .، مشاوره قانونی دریافت کنیدداردو مصداق ما کاربرد ی رأی حمایت شکھ درباره زمان قانون مرورو ی وضعیت بدھی حمایت از کودک خود باشید کھ درباره
  

 عدم شمول
کودکی کھ اینجانب  برای وصول ھزینھ حمایت  قانون مرور زمانکنم کھ از ھرگونھ دفاعیھ مربوط بھ با توجھ بھ طرح پرداختی معوق یا کاھش یافتھ، اعالم می

شده ذکر  عدم شمول داشتھ باشم کھ نام آنھا در این قرارداد را دیگر والدین ازدواج کرده کودکانیمربوط بھ  حمایتبدھکار ھستم، چشم پوشی خواھم کرد. چنانچھ 
بر بدھی حمایتی من برای کودکان ذیل تأثیر  این عدم شمول ھکار ھستند، تأثیر خواھد داشت.بد ھزینھ حمایتی کھ والدین ازدواج کردهھمچنین بر عدم شمولاست، این 

   خواھد داشت:

 

 

 

در موارد ذیل کاربرد خواھد داشت: عدم شمولاین   

حمایت والدین ھرگونھ بدھی حمایتی کھ در حال یا آینده قابل پرداخت باشد. این بدھی شامل ھزینھ حمایت کودک، ھزینھ مراقبت از کودک، حمایت پزشکی، و  .1
 اجرا کند.رأی حمایت از کودک مربوط بھ اینجانب را  DCSاگر و  ده باشداگر رأیی برای آن صادر ش ،شودمیازدواج کرده (نفقھ) 

 
 شود. صادر RCW 6.17.020یا  RCW 4.16.020, RCW 4.56.210کھ از طرف  قانون مرور زمانرگونھ دفاعیھ در برابر ھ .2

 
 جھت وصول بدھی حمایتی مربوط بھ مرا محدود کند. DCSزمان ت دیگر کھ واشینگتن یا قانون مربوط بھ ایالھرگونھ قانون مربوط بھ ایالت  .3

طبق قانون مرور زمان تواند ھرگونھ بدھی حمایتی را کھ نمی DCS کند.، احیاء نمیشودمشمول مروز زمان میکھ در حال حاضر  را حکمیھرگونھ  عدم شمولاین 
 دھد.را نمیکمتر از تعھد حمایت کامل فعلی بھ من اجازه پرداخت  عدم شمول کند. اینمنقضی شده باشد، وصول 

از منقضی شدن بدھی  عدم شمول. این ، وصول کندمرا تا زمانی کھ بدھی حمایتی خود را بھ طور کامل پرداخت کنمدھد تا بدھی اجازه می DCSبھ عدم شمول این 
 عدم شمولاین طرح ی بھ من اجازه RCW 74.20A.220کند. نمی از طرح ھرگونھ دفاعیھ دیگر جلوگیریاما  ،کندمیجلوگیری حمایتی بھ علت قانون مرور زمان 

 دھد.را می

 بھ قوت خود باقی خواھد بود. کند لغوبھ صورت کتبی آن را  DCSحاضر تا زمانی کھ  عدم شمولفرم 

 .واشینگتن ,       مضاء شده درا
 
 

         
 امضاء    تاریخ

 
 بازگردانید بھ:

DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 

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

:مراجعھ کنیدگویی بھ شماره پرونده جھت پاسخ  
 
 

ای از مندی از خدمات، یا ھر جنبھپوست، ملیت اصلی، اعتقادات، مذھب، جنسیت، سن، یا ازکارافتادگی، در استخدام، بھرهھیچ شخصی نباید بھ خاطر نژاد، رنگ 
 ھای دیگری دردسترس است.ھای این برنامھ مورد تبعیض واقع شود. در صورت درخواست این فرم با فرمتفعالیت

 


