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Division of Child Support (DCS) का लािग अपोइन्टमन् प  

उिचत कारणको िनधाररण 
िटित:       समवागारा न नर:        

पापक:       

आदरणाय      , 

तपाईलंम उिचत कारणको अनरुोध गनुर्भको   र तपाईलंम Division of Community Services लाई नाल र/वा टमिडकल सरायता संकलन गनरका लािग टमत गनर सरन ुर्नद न ्ना आभनो आफानाय 
Community Services Office लाई ्नन ु्भको  छ  तपाईलंम TANF पाभपि  DCS लम पणूर सरायता पवतरन समवारे पदान गदर छ  या समवारेटा DCS लम िपततृव आफापना गनन, सरायता 
अडररटा पवमर गनन र/वा लाग ूगनन, आवाआसय िनटा पदान गनर अेको आटानवुारेको दाियतव लाग ूगनन र आभनो नालनािलकाको लािग िनटारिरत टमिडकल  चररेको उरान/उनाको रमयरलाई योगदान 
िदनम कायर सटावमर र्न सर नछछ  कुन पिन नाल तफा टमिडकल सरायता कायररे रोरनम तपाईकंो गसु क को अनरुोधको नारमटा तपाईसंनग कुरा गनर ट लम तपाईसंनग िन न अपोइन्टमन् िनधार रत गरमको  ुछ 

कुन पिन नाल तफा टमिडकल सरायता कायररे रोरनम तपाईकंो गसु क को अनरुोधको नारमटा तपाईसंनग कुरा गनर ट लम तपाईसंनग िन न अपोइन्टमन् िनधार रत गरमको  ुछ 
                     
ठमगाना िटित सटय 
यिद तपाई ंआउन सरन ुर्नद न ्नम, कृपया टलाई        दारा        टा फोन गनुररोसछछ यिद तपाईलंम फोन गनुर ्भन वा 
आभनो अपोइन्टमन् आउन ु्भन ्नम, ट तपाईकंो उिचत कारणको अनरुोधलाई अआवाकृत गनर सरनम ुछ 

यिद िन न परका ्भटा ट यस उिचत कारणको अनरुोधलाई आवाकृत गनन ु:  
• तपाई ंवा आभनो आयारारटा ररमको न चा(रे) लाई रारा रक वा ्ावनातटक ेपटा ग ्ार रािन र्न  िक ्ननम तपाईलंाई डर  छ 
• तपाईकंो न चा नलतकार वा राडनाता करणाका कारणलम  नटमको िफयोछ 
• तपाईलंम द�क-गरणको कायर सुे गनुर्भको  , वा तपाईलंम द�क-गरणको नारमटा नाल आफान िनयो न भ मनसासनग पराटरर (क रन तान टिरनास ट) िलद  र्नर्ुन छ 

अपोइन्टा, तपाईलंम आभनो िचनतारे तफा डररेको वणरन गनन रआतात रत नयान लमलन सरनर्ुन छ यिद उपलदध ्भटा तपाईलंम आफूसनग आभनो अनरुोधलाई सरायता गनन अे  ानकारा पिन 
लयाउन सरनर्ुन छ  कम रा उदाररणरे िन न र्नछ: 

• पररा  रपो र्(रे); 

• टमिडकल  रपो र्(रे); 

• अदालत  रपो र्(रे); 

• घरमलू िरसंाना् सुरताको आदमर; 

•  तराको वणरन ग रभको पादरा, साफारे, ि टमक�रे, सरकट�रेको िलि त नयान; 

• घरमलू िरसंा आशय(रे) को प ; वा 

• घरमलू िरसंा पराटररदाता(रे) को प ; वा 
यस अपोइन्टमन्टा कम  र्न ? 

• तपाईलंम नाल तफा टमिडकल सरायता संकलन गदार तपाई ंवा आभनो न चा(रे) लाई रािन र्न  ्ननम डरको कारणलाई वणरन गनर सतट र्नर्ुनम छ 

• तपाईलंाई सुरितत ररन आवशयक पनन अनय टमतको नारमटा राटा कुरा गनर सर ्छ 
तपाईलंम नाल तफा टमिडकल सरायता संकलन गदार तपाई ंवा तपाईकंो न चा(रे) लाई राना र्नम कारण दम ाउनम रआतातर ग रभको िववरण वा अे  ानकारा पदान नगरमटा कम  र्न ? 

• यिद राटालम उिचत कारण आवाकृत गनरका लािग उललमि त कारण आवशयकतासनग निटलमको ्ना फम ला पारमटा तपाईकंो अनरुोध अआवाकृत र्न सर  र 

• पणूर सरायता पवतरन समवारेका लािग नाल सरायता टमुा  ोलन तपाईकंो टमुालाई DCS टा पठाइनम छ 

• तपाईकंो आफानाय CSO वा तपाईकंो सटदुायटा घरमलू िरसंा वक�ल र्न सर नछ  ो यो न ठकटा तपाईसंनग उपिआफत र्न उपलदध र्न सर नछछ  फप  ानकाराको लािग आभनो आफानाय CSO लाई 
स पकर  गनुररोसछछ 

तपाई ंरामो िनणरयसनग सरटत न्भटा कम  र्न ? 
1. तपाईलंम सुनवाइको लािग अनरुोध गनर आभनो Community Service Office लाई फोन गनर सरनर्ुन  वा Office of Administrative Hearings, PO Box 42489, Olympia WA  

98504-2489 टा 90 िदन ि् टा प ाचार गनर सरनर्ुन छ  यिद तपाईलंम सुनवाइको लािग अनरुोध गरमटा, सुनवाइको िनणरय अिनतट न्भस ट DCS लम तपाईकंो टमुाटा काट सुे गनन   नछ  
वक�ल वा अे वयििलम सुनवाइटा तपाईकंो पितिनिधतव गनर सर नछ, वा तपाई ंआवयंलम पितिनिधतव गनर सरनर्ुन छ  

2. TANF का लािग ररमको आभनो अनरुोधलाई िफतार िलनरुोसछछ य िप, तपाईलंम TANF पार गरमको सटयका लािग DCS लम तपाईकंो टमुाटा काट गनर सर छ 
3. सरायता पार ग रररनरुोसछ र सरायता पवतरन िरयाकलापरेटा सर्ागा नर्नरुोसछछ य िप, यिद तपाईलंम सरायता पवतरन िरयाकलापरेटा सर्ागा र्नु् भन ्नम DCS लम तपाईकंो टमुाटा 

काट ग रररनम  र तपाईकंो उिचत कारणको अनरुोध अआवाकृत ्भटा तपाईकंो रकट सरायता 25% लम कट र्न सर छ  
तपाईलंम  नौ् गनुर्भको वक�ल वा अे वयििलम सुनवाइटा तपाईकंो पितिनिधतव गनर सर नछ, वा तपाई ंआवयंलम पितिनिधतव गनर सरनर्ुन छ 

तपाईलंम काननूा सललार वा पआतिुत िलन सरनर्ुन ? 
तपाईलंम राजय्रका काननूा समवा लाइनलाई 1-888-201-1014 टा फोन गनर सरनर्ुन छ 
 


