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

0ননকাে�ািডয়াল পয্াের� চাই� সােপাটর্  এনেফাসর্েম� অয্াি�েকশন 
    Noncustodial Parent Child Support Enforcement Application 

দয়া কের যতটা স�ব স�ূণর্রেপ �িতিট �ে�র উত্তর িদন।  আপনার �া�র ছাড়া, সম� উত্তর শধুমা� নীল বা কােলা কািলেত ি�� করন।  আপিন 
যিদ একিটত্ত উত্তর না জােনন, তাহেল এই জায়গায় “UNK” ি�� করন।  আপনার যিদ েকােনা �ে�র উত্তর েদওয়ার জনয্ আরও জায়গার �েয়াজন 
হয়, একিট পৃথক শীট বয্বহার করন এবং এিট এই ফেমর্র সােথ সংযু� করন।  িডিভশন অফ চাই� সােপাটর্  (DCS) েসাশয্াল িসিকউিরিট অয্াে�র 
িশেরানাম IV-D-এ সং�ািয়ত চাই� সােপাটর্  �েয়ােগর উে�েশয্ েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�রগিল বয্বহার করেব৷ 

1I.  আপনার বয্ি�গত তথয্ 
1.  পুেরা নাম েশষ �থম মধয্ 

      
2.  জ�তািরখ 

      
3.  িল� 

      
4.  েসাশয্াল িসিকউিরট ন�র 

      
5.  অনয্ নামগিল যা আপিন বয্বহার কেরন 

      
6.  জািতগত উৎপিত্ত 

      
7.  উ�তা 

      
8.  ওজন 

      
9.  চুেলর রঙ 

      
10.  েচােখর রঙ 

      
11.  আপিন যিদ ইংেরিজ ছাড়া অনয্ েকােনা ভাষায় িচিঠপ� �হণ করেত চান, তাহেল ভাষা তািলকাভু� করন: 

      
12.  জ��ান: শহর রাজয্ েদশ 

                  

13.  আপিন িক একজন ভারতীয় উপজািতর সদসয্?    না     হয্াঁ।     যিদ হয্াঁ, তেব েকান উপজািতর?        

14.  আপিন িক িরজােভর্ শেন থােকন?    না      হয্াঁ।     যিদ হয্াঁ, তেব েকান িরজােভর্ শন?        
15.  েমইিলং িঠকানা:  P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                        
16.  বাসার িঠকানা:  P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

 (যিদ েমইিলং িঠকানা েথেক িভ� হয়)                          
17.  েহাম েটিলেফান ন�র 

      (     ) 
18.  বাতর্ া / েসল েটিলেফান ন�র 

 (     ) 
19.  কােজর েটিলেফান ন�র 

     (     ) 
20.  মাতার পুেরা নাম: েশষ �থম মধয্ 

 (মৃত হেলও তা তািলকাভু� করন)                   
21.  মাতার আেগর নাম: েশষ �থম মধয্ 

                   
22.  মাতার িঠকানা:   P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                        
23.  িপতার পুেরা নাম: েশষ �থম মধয্ 

      (মৃত হেলও তা তািলকাভু� করন)                   
24.  িপতার িঠকানা: P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                         
25.  আপিন িক িমিলটারী িরজাভর্  বািহনীর সদসয্?  না  হয্াঁ। যিদ হয্াঁ, তেব 26-28 �ে�র উত্তর িদন। যিদ না হয়, তেব �� 29 এ যান। 
26.  েসবা শাখা 

      
27.   িরজাভর্ স 
   জাতীয় র�ী 

28.  িডউিট ে�শন 

      
আত্মীয়�জন, ব�ুবা�ব বা DCS আপনার সােথ েযাগােযাগ করেত পাের এমন �ানগিলর জনয্ িন�িলিখত তথয্ তািলকাভু� করন: 

29.  নাম 

      
30.  P.O. ব� বা ি�ট ন�র:   শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                        
31.  েটিলেফান ন�র 

      
32.  আপনার সােথ স�কর্  

      
33.  নাম 

      
34.  P.O. ব� বা ি�ট ন�র:   শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                        
35.  েটিলেফান ন�র 

      
 

 

36.  আপনার সােথ স�কর্  

      



NONCUSTODIAL PARENT CHILD SUPPORT ENFORCEMENT APPLICATION 
DSHS 14-057B BN (REV. 02/2013) Bengali   

পৃ�া 2 

 
2II.  আপনার কমর্সং�ান এবং ইউিনয়ন স�িকর্ ত তথয্ 

DCS েক আপনার অয্াি�েকশন �েসস করেত সাহাযয্ করেত, অনু�হ কের আপনার েশষ িতনিট েপ �াব বা েপ েরকেডর্ র কিপ সংযু� করন। 
1.  আপিন িক �-িনযু�?    না      হয্াঁ।  যিদ হয্াঁ, তেব 2-4 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 5 এ যান। 

2.  েকা�ািনর নাম 

      
3.   একমা� মািলক 
   কেপর্ােরশন 
   পাটর্ নারিশপ 

4.  েকা�ািনর িঠকানা: P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                         
5.  চাকুিরজীবীর নাম 

      
  বছর-বয্াপী িনেয়াগকতর্ া 
  মরশিম িনেয়াগকতর্ া 

6.  িনেয়াগকতর্ ার িঠকানা: P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                         
7.  িনেয়াগকতর্ ার েটিলেফান ন�র 

      
8.  আপিন েয স�ােহ কাজ কেরন েসই িদনগিল 

      
9.  আপনার কােজর সময়গিল 

      
10.   িনেয়াগকতর্ া একিট ভারতীয় উপজািতর   িনেয়াগকতর্ া হল একিট ভারতীয় মািলকানাধীন বয্বসা যা একিট িরজােভর্ শেন অবি�ত 
   িনেয়াগকতর্ া একিট উপজাতীয় মািলকানাধীন বয্বসা   িনেয়াগকতর্ া ভারতীয় উপজািতর সােথ স�িকর্ ত নয় 

11.  আপিন িক �িমক ইউিনয়েনর অ�গর্ত হন?  না  হয্াঁ।  যিদ হয্াঁ, তেব 12-14 �ে�র উত্তর িদন। যিদ না হয়, তেব িবভাগ III এ যান। 

12.  ইউিনয়েনর নাম 

      
13.  �ানীয় ন�র 

      
14.  ইউিনয়েনর িঠকানা: P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                         
3III.  আপনার �া�য্ বীমার তথয্ 

1. আপনার িনেয়াগকতর্ া, ইউিনয়ন বা ভারতীয় �া�য্ পিরেষবার মাধয্েম িক আপনার জনয্ �া�য্ বীমা উপল�?    না      হয্াঁ।   

যিদ হয্াঁ, তেব 2-7 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 8 এ যান। 

2.  বীমা েকা�ািনর নাম 

      
3.  পিলিস না�ার 

      
4.  �প না�ার 

      
5.  বীমা েকা�ািনর িঠকানা: P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                         
6.  কভােরেজর ধরন:  শধুমা� েমিডেকল  েমিডকয্াল এবং েড�াল 

  শধুমা� েড�াল  অনয্ানয্ (তািলকা):         

7.  কাযর্কর িদন 

      
8.  আপনার িক অনয্ েকান �া�য্ বীমা আেছ?  না    হয্াঁ।  যিদ হয্াঁ, তেব 9-14 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 15 এ যান। 

9.  অনয্ বীমা েকা�ািনর নাম 

      
10.  পিলিস না�ার 

      
11.  �প না�ার 

      
12.  অনয্ বীমা েকা�ািনর িঠকানা: P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                         
13.  কভােরেজর ধরন:  শধুমা� েমিডেকল  েমিডকয্াল এবং েড�াল 

  শধুমা� েড�াল  অনয্ানয্ (তািলকা):         

14.  কাযর্কর িদন 

      
15. আপনার �া�য্ বীমা িক এই ে�ে� জিড়ত েকান িশশেদর কভার কের?    না      হয্াঁ।   
 যিদ হয্াঁ, তেব 16 এবং 17 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, িবভাগ IV এ যান। 
16.  �িতিট িশশেক কভার করার জনয্ মািসক বীমা ি�িময়াম 

$       
17.  িশশেদর কভার করার জনয্ েমাট মািসক বীমা ি�িময়াম 

$       
4IV.  আপনার আিথর্ক তথয্ 

1. েমাট মািসক উপাজর্ ন বা আয় 

$       
2. েনট মািসক উপাজর্ ন বা আয় 

$       
3.  েবতেনর সময়কাল:  সা�ািহক  ি�মািসক 
  মািসক  অনয্ানয্:         

4.  বয্াংেকর নাম 

      
5.  বয্াংেকর শাখা 

      
6.  বয্াংেকর িঠকানা: P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 
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5IV.  আপনার আিথর্ক তথয্ (অবয্াহত) 

7.  আপিন িক অবসর সুিবধা পান?    না      হয্াঁ।     যিদ হয্াঁ, তেব কার কাছ েথেক?        
আপিন যিদ িমিলটাির অবসেরর সুিবধা পান, তেব 8 এবং 9 ন�র �ে�র উত্তর িদন।  আপিন যিদ না পান, তেব �� 10 এ যান। 
8.  আপনার অবসর�া� বয্া� 

      
9.  েসবা শাখা 

      
10. আপিন িক �িমকেদর �িতপূরণ সুিবধা পান?    না      হয্াঁ।   
 যিদ হয্াঁ, তেব 11 এবং 12 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 13 এ যান। 
11.  েক সুিবধা �দান কের? 

      
12.  দািব ন�র 

      

13.  েবতন বা মজিুর ছাড়া আপনার িক অনয্ আয় আেছ?   না      হয্াঁ।     যিদ হয্াঁ, উত্স তািলকা ��ত করন।        

14.  আপিন িক েকােনা স�িত্তর মািলক?  না   হয্াঁ।  যিদ হয্াঁ, তেব 15 এবং 16 �ে�র উত্তর িদন। যিদ না হয়, তেব িবভাগ V-এ যান। 

15.   স�িত্তর অব�ান 

      
16.  স�িত্তর ধরন (িরেয়ল এে�ট, েবাট, গািড়, ইতয্ািদ) 

      
6V.  আপনার িববাহ, িপতৃ�, এবং চাই� সােপাটর্  অডর্ ার তথয্ 

সম� িপতৃে�র হলফনামা, েকাটর্  এর অডর্ ার, �শাসিনক  অডর্ ার এবং িলিখত চাই� সােপাটর্  চুি�র কিপ সংযু� করন। 
1. আপিন িক আপনার িশশর অনয্ িপতামাতার সােথ িববািহত িছেলন?  না   হয্াঁ। যিদ হয্াঁ, তেব 2-4 �ে�র উত্তর িদন। যিদ না হয়, তেব 
�� 10 এ যান। 
2.  িবেয়র তািরখ 

      
3.  িবেয়র জায়গা:   শহর �েদশ রাজয্ েদশ 

                        
4. আপনার িক এখন আপনার িশশর অনয্ িপতামাতার সােথ িববাহিবে�দ হেয়েছ?    না      হয্াঁ।   
 যিদ হয্াঁ, তেব 5 এবং 6 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 7 এ যান। 
5.  িববাহিবে�েদর তািরখ 

      
6.  িববাহিবে�েদর জায়গা:   শহর �েদশ রাজয্ বা উপজািত েদশ 

                        
7. আপিন িক এখন আপনার িশশর অনয্ িপতামাতার েথেক আলাদা (িববাহিবে�দ�া� নন) হেয়েছন?    না      হয্াঁ।   
 যিদ হয্াঁ, তেব 8 এবং 9 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 10 এ যান। 
8.  আলাদা হওয়ার তািরখ 

      
9.  আলাদা হওয়ার জায়গা:   শহর �েদশ রাজয্ েদশ 

                        
10. আপিন যিদ আপনার িশশর অনয্ িপতামাতার সােথ কখনও িবেয় না কের থােকন, তাহেল িক রাজয্ বা উপজাতীয় েকাটর্  এর  অডর্ ার এ িশশর 
িপতার নাম েদওয়া হয়?    না      হয্াঁ।     যিদ হয্াঁ, তেব 11-13 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 14 এ যান। 
11.  অডর্ ার িলখার তািরখ 

      
12.  অডর্ ার িলখার জায়গা:   শহর �েদশ রাজয্ বা উপজািত েদশ 

                        
13.  িপতার পুেরা নাম: েশষ �থম মধয্ 

                   
14.  আপিন িক একিট িপতৃ� হলফনামােত  �া�র কেরেছন?    না     হয্াঁ।  যিদ হয্াঁ, তেব 15-16 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, 
তেব �� 17 এ যান। 
15.  �া�েরর তািরখ 

      
16.  ফাইল করার জায়গা:   শহর �েদশ রাজয্ েদশ 

                        
17.  রাজয্ বা উপজাতীয় সংর�েণর নাম েযখােন িশশেদর ধারণা করা হেয়িছল 

      
18.  আপনার িক অনয্ েকান চাই� সােপাটর্  অডর্ ার আেছ?   না   হয্াঁ।  যিদ হয্াঁ, তেব 19-21 �ে�র উত্তর িদন। যিদ না হয়, তেব �� 
22 এ যান। 
19.  িলখার তািরখ 

      
20.  কারণ ন�র (যিদ জানা থােক) 

      
21.  িলখার জায়গা: �েদশ রাজয্ বা উপজািত েদশ  

                  
22.  আপিন িক �ামী/�ীেক ভরণ-েপাষণ (এিলেমািন) �দান কেরন?   না   হয্াঁ।  যিদ হয্াঁ, তেব 23 এবং 24 �ে�র উত্তর িদন। যিদ না 

হয়, তেব �� 25 এ যান। 
23.  পিরেশাধ তািরখ 

      
24.  পিরেশাধ�া� বয্ি�র নাম 
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 7V.  আপনার িববাহ, িপতৃ�, এবং চাই� সােপাটর্  অডর্ ার তথয্ (অবয্াহত) 

25. আপিন িক কখনও অনয্ রাজয্ বা উপজাতীয় চাই� সােপাটর্  এেজি�েক চাই� সােপাটর্  �দান কেরেছন?    না      হয্াঁ।   

 যিদ হয্াঁ, তেব 26 এবং 27 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 28 এ যান। 

26.  পিরেশাধ তািরখ 

      
27.  এেজি�র নাম 

      
28. আপিন িক কখনও েকাটর্  এর �ােকর্ র মাধয্েম চাই� সােপাটর্  �দান কেরেছন?    না      হয্াঁ।   

 যিদ হয্াঁ, তেব 29 এবং 30 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 31 এ যান। 

29.  পিরেশাধ তািরখ 

      
30.  পিরেশাধ করার জায়গা: �েদশ রাজয্ বা উপজািত  

                    
31.  অনয্ানয্ িপতামাতার সােথ আপনার সম� েমৗিখক এবং িলিখত চুি�গিল বণর্না করন যা চাই� সােপাটর্  পিরমাণেক �ভািবত কের। 

       
  

  

  
 

8VI.  অনয্ানয্ িপতামাতা স�েকর্  বয্ি�গত তথয্ 

এই িবভাগিট এই অয্াি�েকশনিটেত নাম েদওয়া িশশেদর অনয্ িপতামাতােদর স�েকর্  তেথয্র জনয্। 
1.  পুেরা নাম: েশষ           �থম        মধয্ 

      
2.  জ�তািরখ 

      
3.  িল� 

      
4.  েসাশয্াল িসিকউিরট ন�র 

      
5.  অনয্ নামগিল যা বয্বহার করা হেয়েছ 

      
6. যিদ অনয্ িপতামাতােদর ইংেরিজ ছাড়া অনয্ েকােনা ভাষায় িচিঠপ� �হেণর �েয়াজন হয়, তাহেল ভাষা তািলকাভু� করন: 

      
7.  জ��ান: শহর রাজয্ েদশ 

                  

8.  অনয্ িপতামাতা িক ভারতীয় উপজািতর সদসয্?    না      হয্াঁ।     যিদ হয্াঁ, তেব েকান উপজািতর?        

9.  অনয্ িপতামাতা িক িরজােভর্ শেন থােকন?    না      হয্াঁ।     যিদ হয্াঁ, তেব েকান িরজােভর্ শন?        
10.  েমইিলং িঠকানা:  P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                        
11.  বাসার িঠকানা:  P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

 (যিদ েমইিলং িঠকানা েথেক িভ� হয়)                          
12.  েহাম েটিলেফান ন�র 

(     ) 
13.  বাতর্ া / েসল েটিলেফান ন�র 

(     ) 
14.  কােজর েটিলেফান ন�র 

(     ) 
9VII.  অনয্ানয্ িপতামাতার কমর্সং�ান এবং উপাজর্ ন তথয্ 

1.  অনয্ িপতামাতা িক �-িনযু�?    না      হয্াঁ।  যিদ হয্াঁ, তেব 2-4 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 5 এ যান। 

2.  েকা�ািনর নাম 

      
3.   একমা� মািলক 
   কেপর্ােরশন 
   পাটর্ নারিশপ 

4.  েকা�ািনর িঠকানা: P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                         
5.  চাকুিরজীবীর নাম 

      
6.   বছর-বয্াপী িনেয়াগকতর্ া 
   মরশিম িনেয়াগকতর্ া 

7.  িনেয়াগকতর্ ার িঠকানা: P.O. ব� বা ি�ট ন�র শহর রাজয্ িজপ েকাড 

                         
8.  িনেয়াগকতর্ ার েটিলেফান ন�র 

      
9.  স�ােহ কাজ করার িদনগিল 

      
10.  কােজর সময়গিল 
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10VII.  অনয্ানয্ িপতামাতার কমর্সং�ান এবং উপাজর্ ন তথয্ (অবয্াহত) 

11.   িনেয়াগকতর্ া একিট ভারতীয় উপজািতর   িনেয়াগকতর্ া হল একিট ভারতীয় মািলকানাধীন বয্বসা যা একিট িরজােভর্ শেন অবি�ত 
   িনেয়াগকতর্ া একিট উপজাতীয় মািলকানাধীন বয্বসা   িনেয়াগকতর্ া ভারতীয় উপজািতর সােথ স�িকর্ ত নয় 
12. েমাট মািসক উপাজর্ ন 

  $       
13. েনট মািসক উপাজর্ ন  

  $       
14.  েবতেনর সময়কাল:   সা�ািহক  ি�মািসক 
   মািসক  অনয্ানয্:         

11VIII.  এই ে�ে� িশশেদর স�েকর্  তথয্ 

1. অনয্ িপতামাতার পিরবাের বসবাসকারী সম� িশশর তািলকা করন যােদর জনয্ আপনার চাই� সােপাটর্  িদেত হেব বা যােদর জনয্ আপিন চাই� 
সােপােটর্ র �েয়াজনীয়তা �িতি�ত করেত চান। 

A.  পুেরা নাম: েশষ        �থম   মধয্ 

      
B.  জ�তািরখ 

      
C.  িল� 

      
D.  েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র 

      
E.  আপনার সােথ স�কর্  

      
F.  জ��ান: �েদশ রাজয্  

                  
G.  উপজািত 

      
H. আপনার �া�য্ বীমা �ারা আ�ািদত? 
   না      হয্াঁ 

A.  পুেরা নাম: েশষ        �থম   মধয্ 

      
B.  জ�তািরখ 

      
C.  িল� 

      
D.  েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র 

      
E.  আপনার সােথ স�কর্  

      
F.  জ��ান: �েদশ রাজয্  

                  
G.  উপজািত 

      
H. আপনার �া�য্ বীমা �ারা আ�ািদত? 
   না      হয্াঁ 

A.  পুেরা নাম: েশষ        �থম   মধয্ 

      
B.  জ�তািরখ 

      
C.  িল� 

      
D.  েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র 

      
E.  আপনার সােথ স�কর্  

      
F.  জ��ান: �েদশ রাজয্  

                  
G.  উপজািত 

      
H. আপনার �া�য্ বীমা �ারা আ�ািদত? 
   না      হয্াঁ 

A.  পুেরা নাম: েশষ        �থম   মধয্ 

      
B.  জ�তািরখ 

      
C.  িল� 

      
D.  েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র 

      
E.  আপনার সােথ স�কর্  

      
F.  জ��ান: �েদশ রাজয্  

                  
G.  উপজািত 

      
H. আপনার �া�য্ বীমা �ারা আ�ািদত? 
   না      হয্াঁ 

A.  পুেরা নাম: েশষ        �থম   মধয্ 

      
B.  জ�তািরখ 

      
C.  িল� 

      
D.  েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র 

      
E.  আপনার সােথ স�কর্  

      
F.  জ��ান: �েদশ রাজয্  

                  
G.  উপজািত 

      
H. আপনার �া�য্ বীমা �ারা আ�ািদত? 
   না      হয্াঁ 

A.  পুেরা নাম: েশষ        �থম   মধয্ 

      
B.  জ�তািরখ 

      
C.  িল� 

      
D.  েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র 

      
E.  আপনার সােথ স�কর্  

      
F.  জ��ান: �েদশ রাজয্  

                  
G.  উপজািত 

      
H. আপনার �া�য্ বীমা �ারা আ�ািদত? 
   না      হয্াঁ 

2. েকােনা রাজয্ (ওয়ািশংটন ে�ট ছাড়া) বা উপজািত িক �েতয্কিট উপের তািলকাভু� িশশেদর জনসাধারেণর সহায়তা িদেয়েছ?  
   না     হয্াঁ।  যিদ হয্াঁ, তেব 3 এবং 4 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব �� 5 এ যান। 
3. কখন ম�ুর করা হেয়েছ (সবেচেয় সা�িতক) 

      
4.  ম�ুর করার জায়গা (সবেচেয় সা�িতক): �েদশ রাজয্ বা উপজািত  

             
5. িশশরা িক একািধক পিরবাের বাস কের যার কারেণ আপনার চাই� সােপাটর্  িদেত হেব?    না     হয্াঁ।   
 যিদ হয্াঁ, তেব 6-11 �ে�র উত্তর িদন।  যিদ না হয়, তেব িবভাগ IX-এ যান। 
6.  পিরবােরর কাে�ািডয়ােনর নাম 

      
7.  �ান: শহর রাজয্

             
8.  পািরবািরক িদনগিল 

      
9.  পিরবােরর কাে�ািডয়ােনর নাম 

      
10. �ান: শহর রাজয্

             
11.  পািরবািরক িদনগিল 
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12IX.  এই ফেমর্ নাম েদওয়া িশশেদর জনয্ আপিন েয চাই� সােপাটর্  পিরেশাধ কেরেছন 

আপিন গত 10 বছর ধের এই ে�ে� জিড়ত িশশেদর জনয্ েয সম� চাই� সােপাটর্  েপেম�গিল পিরেশাধ কেরেছন তার তািলকা করন।  DCS 
আপনােক �মাণ করেত বলেত পাের েয আপিন এই েপেম�গিল কেরেছন। 

বছর/মাস                               
জানুয়াির                               
েফ�য়াির                               
মাচর্                                
এি�ল                               
েম                               
জনু                               
জলুাই                               
আগ�                               
েসে��র                               
অে�াবর                               
নেভ�র                               
িডেস�র                               
েমাট                               

 
বছর/মাস                               
জানুয়াির                               
েফ�য়াির                               
মাচর্                                
এি�ল                               
েম                               
জনু                               
জলুাই                               
আগ�                               
েসে��র                               
অে�াবর                               
নেভ�র                               
িডেস�র                               
েমাট                               
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13X.  সািটর্ িফেকশন 

আপিন যিদ চান েয DCS অনয্ িপতামাতার িচিকৎসা সহায়তার বাধয্বাধকতা বলবৎ করক, তেব আপিন েয ধরেনর িচিকৎসা �েয়াগ পিরেষবা চান 

তা িনবর্াচন করন: 

  আিম চাই েয DCS যােত অনয্ িপতামাতােক িশশেদর জনয্ �া�য্ বীমা কভােরজ �দান করেত বেল বা অডর্ াের উে�িখত পিরমােণ আিম েয 

িচিকৎসা বীমা ি�িময়াম খরচ করিছ তার একিট অংশ পিরেশাধ করেত বেল। 

  আিম চাই েয DCS অনয্ িপতামাতােদর অ-বীমাকৃত িচিকৎসা বয্েয়র অংশ সং�হ করক (WAC 388-14A-1020 এ সং�ািয়ত কিপ 

েপেম�, িডডাি�বল, এবং ি�িময়াম সহ) যা আিম িশশেদর জনয্ খরচ কেরিছ। 

আিম চাই� সােপাটর্  এনেফাসর্েম� পিরেষবার জনয্ বলিছ।  আিম বুঝেত পাির েয DCS চাই� সােপােটর্ র ঋণ সং�হ করার েচ�া কের যার সীমাব�তার 

আইন �ারা বাধা েনই।  আিম জািন েয এই অনুেরাধিট ওয়ািশংটন ে�ট সােপাটর্  েরিজি� (WSSR) এর সােথ আমার চাই� সােপাটর্  অডর্ ার িনব�ন 

করেব।  আিম বুিঝ েয আিম েয তথয্ �দান কির তা ওয়ািশংটন ে�ট আমার চাই� সােপাটর্  �িত�া, �েয়াগ বা সংেশাধন করেত বয্বহার করেত 

পাের। 

আিম যখন আমার িঠকানা বা িনেয়াগকতর্ া পিরবতর্ ন কির এবং আমার চাই� সােপাটর্  েপেমে�র পিরমাণ পিরবতর্ ন করেত পাের এমন অনয্ানয্ ইেভে�র 

িবষেয় আিম DCS েক বলেত রািজ আিছ। 

আিম DCS-এ সম� চাই� সােপাটর্  েপেম� পাঠােত স�ত।  আিম বুিঝ েয DCS শধুমা� েসই েপেম� ে�িডট কের যা আিম WSSR, একিট রােজয্র 

েকাটর্  বা চাই� সােপাটর্  এেজি�, বা উপজাতীয় েকাটর্  বা চাই� সােপাটর্  এেজি�েত আমার চাই� সােপাটর্  দায়ব�তার জনয্ পাঠাই।  আিম বুিঝ েয 

DCS সরাসির েহফাজতকারী িপতামাতার কােছ পাঠােনা েকােনা েপেম� এর জনয্ আমােক ে�িডট েদেব না। 

আিম ওয়ািশংটন রােজয্র আইেনর অধীেন িমথয্াচােরর শাি�র অধীেন েঘাষণা করিছ, েয: 

1. এই ফেমর্ আমার েদওয়া সম� িববৃিত সতয্ এবং সিঠক। 

2. আিম অনয্ রাজয্ েথেক চাই� সােপাটর্  এনেফাসর্েম� পিরেষবার অনুেরাধ করিছ না বা �হণ করিছ না। 

তািরখ 

      
�া�র 

এই স�� ফমর্িট এখােন েফরত িদন: DIVISION OF CHILD SUPPORT 
 PO BOX 11520 
 TACOMA WA  98411-5520 
 বািচক বা �বণ �িতব�ীেদর জনয্ TTY/TDD পিরেষবাগিল উপল�। 
 আমােদর ওেয়বসাইট েদখুন এখােন:  www.dshs.wa.gov/dcs 

জািত, বণর্, জাতীয় উত্স, আ�া, ধমর্, িল�, বয়স, বা অ�মতার কারেণ েকানও বয্ি�েক কমর্সং�ান, পিরেষবা, বা ে�া�ােমর কাযর্কলােপর েকানও 

িদক েথেক ৈবষময্ করা হেব না৷  অনুেরাধ করেল এই ফমর্িট িবক� ফরময্ােটও পাওয়া যােব। 
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