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ਵਾਿਸ਼ਗੰਟਨ ਰਾਜ 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES (ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਵਭਾਗ) 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ) (DCS) 

 ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਰੈਫ਼ਰਲ 

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਕਟ ਦ ੇਿਸਰਲੇਖ IV-D ਿਵਚੱ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇਾਂ ਲਈ Division of Child Support 
(ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ) (DCS) ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗੀ। 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਾ ਂ

ਨਾਂ (ਪਿਹਲਾ / ਿਵਚਕਾਰਲਾ / ਅਖ਼ੀਰਲਾ) 
      
ਵਰਤ ੇਗਏ ਹਰੋ ਨਾਂ 
      
ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ 
      
ਸ਼ਿਹਰ 
      

ਸੂਬਾ 
      

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
      

ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ 
(   )       

ਮੈਸੇਜ ਫ਼ੋਨ 
(   )       

ਸੱੈਲ ਫ਼ੋਨ 
(   )       

ਈਮੇਲ ਪਤਾ 
      
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ 
      

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਸ਼ਿਹਰ / ਕਾਉਟਂੀ /ਸੂਬਾ / ਦੇਸ਼) 
      
ਨਸਲ 
      

ਲੰਬਾਈ 
      

ਵਜ਼ਨ 
      

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰਗੰ 
      

ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਗੰ 
      

ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੇਕਰ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਚ ਪਤੱਰ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ)ੈ 
      

ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) 
      

ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? 
 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 

ਿਪੱਛਲੇ ਿਗਆਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ 
      
ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ    
      
ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ 
      

ਸੂਬਾ 
      

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
      

ਮਾਲਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 
(   )       

ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਜਾਤੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਬੋਾਰ ਹੈ? 
 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ  ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ 
      

ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ 
      

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਪਤਾ 
ਨਾਂ (ਪਿਹਲਾ / ਿਵਚਕਾਰਲਾ / ਅਖ਼ੀਰਲਾ) 
      
ਵਰਤ ੇਗਏ ਹਰੋ ਨਾਂ 
      
ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ 
      
ਸ਼ਿਹਰ 
      

ਸੂਬਾ 
      

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
      

ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ 
(   )       

ਮੈਸੇਜ ਫ਼ੋਨ 
(   )       

ਸੱੈਲ ਫ਼ੋਨ 
(   )       

ਈਮੇਲ ਪਤਾ 
      
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ 
      

ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਸ਼ਿਹਰ / ਕਾਉਟਂੀ /ਸੂਬਾ / ਦੇਸ਼) 
      
ਨਸਲ 
      

ਲੰਬਾਈ 
      

ਵਜ਼ਨ 
      

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰਗੰ 
      

ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਗੰ 
      

ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੇਕਰ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਚ ਪਤੱਰ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ)ੈ 
      

ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) 
      

ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? 

 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 
ਿਪੱਛਲੇ ਿਗਆਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ 
      
ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ    
      
ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ 
      

ਸੂਬਾ 
      

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
      

ਮਾਲਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 
(   )       

ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਜਾਤੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਬੋਾਰ ਹੈ? 
 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ  ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ

ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ 
      

ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ 
      

ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਨਵਾਸ 
ਪੰਨਾ 2 'ਤ ੇਸੂਚੀਬਧੱ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਚੱ ੇਇਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ:  ਮਾਂ  ਿਪਤਾ  ਹੋਰ (ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ):        
ਕੀ ਗੈਰ-ਰਖਵਾਲੇ ਮਾਪ ੇਕਦ ੇਵਾਿਸ਼ਗੰਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵਚੱ ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਹਦੰ ੇਸਨ ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ?     ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦ�?       
ਪੰਨਾ 2 'ਤ ੇਸੂਚੀਬਧੱ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਚੱ ੇਿਕੰਨਾਂ ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਦੰ ੇਹਨ?       ਫੀਸਦੀ। 
ਪੰਨਾ 2 'ਤ ੇਸੂਚੀਬਧੱ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਚੱ ੇਿਕੰਨਾਂ ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ?       ਫੀਸਦੀ। 
ਪੰਨਾ 2 'ਤ ੇਸੂਚੀਬਧੱ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਚੱ ੇਿਕੰਨਾਂ ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਿਕਸ ੇਗੈਰ-ਮਾਪ ੇਰਖਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ?       ਫੀਸਦੀ। 

ਜੇਕਰ ਬੱਚ ੇਮਾਂ ਜਾ ਂਿਪਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂਰਿਹੰਦ,ੇ ਤਾ ਂਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ  
      

ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ 
      

ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ 
      

ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ 
      

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਹਰ 
      

ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਟੇ 
      

ਤੁਹਾਡਾ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
      

ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ 
      

ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ 
(   )       

ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਫ਼ੋਨ 
(   )       

ਤੁਹਾਡਾ ਸੱੈਲ ਫ਼ੋਨ 
(   )       

ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹ)ੈ 
      

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵਸ਼ੇਨ 'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? 

 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 
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 ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਨ�ਾ ਂਲਈ ਤੁਸੀ ਂਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 

ਿਸਰਫ਼ ਪੰਨਾ 1 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ�ਾਂ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।  ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ (ਪਿਹਲਾ / ਿਵਚਕਾਰਲਾ / ਅਖ਼ੀਰਲਾ) 
      

ਿਲੰਗ 
  

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ 
      

ਕੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਿਨਟੀ  
ਐਕਨਾਿਲਜਮ�ਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਸਨ?  

 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 
ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਸ਼ਿਹਰ / ਕਾਉਟਂੀ /ਸੂਬਾ / ਦੇਸ਼) 
      

ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) 
      

ਕੀ ਮਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ?  
 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 

ਜੇਕਰ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਿਫਰ ਿਕੱਥੇ (ਕਾਉਟਂੀ/ਸਟੇਟ): 
      

ਕੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ?  
 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 
(ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਆਰਡਰ ਿਦਓ (ਕਾਉਟਂੀ / ਸਟਟੇ / ਟ�ਾਇਬ) 
      

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ (ਪਿਹਲਾ / ਿਵਚਕਾਰਲਾ / ਅਖ਼ੀਰਲਾ) 
      

ਿਲੰਗ 
  

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ 
      

ਕੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਿਨਟੀ  
ਐਕਨਾਿਲਜਮ�ਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਸਨ?  

 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 
ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਸ਼ਿਹਰ / ਕਾਉਟਂੀ /ਸੂਬਾ / ਦੇਸ਼) 
      

ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) 
      

ਕੀ ਮਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ?  
 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 

ਜੇਕਰ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਿਫਰ ਿਕੱਥੇ (ਕਾਉਟਂੀ/ਸਟੇਟ): 
      

ਕੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ?  
 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 
(ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਆਰਡਰ ਿਦਓ (ਕਾਉਟਂੀ / ਸਟਟੇ / ਟ�ਾਇਬ) 
      

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ (ਪਿਹਲਾ / ਿਵਚਕਾਰਲਾ / ਅਖ਼ੀਰਲਾ) 
      

ਿਲੰਗ 
  

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ 
      

ਕੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਿਨਟੀ  
ਐਕਨਾਿਲਜਮ�ਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਸਨ?  

 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 
ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਸ਼ਿਹਰ / ਕਾਉਟਂੀ /ਸੂਬਾ / ਦੇਸ਼) 
      

ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) 
      

ਕੀ ਮਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ?  
 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 

ਜੇਕਰ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਿਫਰ ਿਕੱਥੇ (ਕਾਉਟਂੀ/ਸਟੇਟ): 
      

ਕੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈ?  
 ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 
(ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਆਰਡਰ ਿਦਓ (ਕਾਉਟਂੀ / ਸਟਟੇ / ਟ�ਾਇਬ) 
      

ਉਪੱਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਵਆਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਿਵਆਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਕਾਉਟਂੀ / ਸਟੇਟ) 
      

ਤਲਾਕ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਕਾਉਟਂੀ / ਸਟੇਟ) 
      

ਵੱਖਰ ੇਹਣੋ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ / ਸਾਲ) 
      

ਵੱਖਰ ੇਹਣੋ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਕਾਉਟਂੀ / ਸਟਟੇ) 
      

ਿਨਯੰਤਰਣ ਆਦਸ਼ੇ / ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾਵਾ ਂ
ਕੀ ਕੋਈ ਿਨਯੰਤਰਣ / ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ?  ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 

ਜਨਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਉਪੱਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਤ� ਕੋਈ ਜਨਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ?  ਨਹੀ ਂ  ਹਾਂ 
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕੱਥੇ (ਕਾਉਟਂੀਜ਼ / ਸਟਟੇਸ / ਟ�ਾਇਬਜ਼) 
      

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦ� (ਮਹੀਨੇ / ਸਾਲ) 

      

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਰ-ਰਖਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਤ� ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ DCS ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ।  ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ 
ਆਰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। 

ਐਲਾਨ 
ਮ� DCS ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ, ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀ ਂਜਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਤ� 
ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। 
ਮ� ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਝੂਠੇ ਿਬਆਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਦਸਤਖ਼ਤ 
 ੀ ਂ 

      , ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ। 
 ਦਸਤਖ਼ਤ 

 

ਿਮਤੀ  
      

ਨੌਕਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਹਲੂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਮਤ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ 
ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵਕਲਪਕ ਰਪੂਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ
 


	ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ
	ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ
	ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ / ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
	ਜਨਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਖਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ DCS ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ।  ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
	ਐਲਾਨ

