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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

नन-कस्टो�डयल अिभभावकको अिधकार र दाियत्वहरु 
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities 

�डिभजन अफ चाइल्ड सपोटर् (DCS): 
1. बाल सहायता आदेश र मे�डकल सहायता दाियत्वहरु स्थापना र लागु गछर्। 
2. सम्भावीत रुपान्तरणको लािग बाल सहायता आदेशको समीक्षा गछर्। 
3. वासीङ्गटन स्टेट सपोटर् रे�जस्टर्� (WSSR) को माध्यमबाट बाल सहायता भु�ानीहरु पर्ा�, रेकडर् र बाँडफाँड गछर्। 

नन-कस्टो�डयल अिभभावक 
तपा� एक नन-कस्टो�डयल अिभभावक हो । नन-कस्टो�डयल अिभभावक एक पर्ाकृतीक बुबा वा �स्वकार ग�रएको एडो�प्टभ वा पुपर्क्ष ग�रएको बुबा, पर्ाकृतीक आमा  
वा एडो�प्टभ वा पुपर्क्ष ग�रएको आमा हो जसले आशर्ीत बालबािलकाहरुको लािग आिथर्क सहयोग पर्दान गन�पछर् । राज्य वा संघीय कानुनले यो कतर्ब्य लागु गछर्। 

बाल सहायता भु�ानी 
सामान्यतया तपा�ले बाल सहायता ितन� पन� हुन्छ । DCS ले तपा�लाई तपाईले बाल सहायताको भ�ुानी गनुर्पन� आवश्यक छ भनी नो�टस पठाएपिछ,  
DCS ले WSSR, टर्ाईबल अदालत वा बाल सहायता एजेन्सी वा अक� राज्यको अदालत वा बाल सहायता एजेन्सीभन्दा बाहेक अन्यलाई पठाएको भु�ानीको 
लािग तपा�को खातामा जम्मा गन� छैन। बाल सहायता दाियत्वको उ�ेश्यका लािग सामा�जक सुरक्षा पर्शासन, शर्म तथा उ�ोग �वभाग, वा सेवािनव�ृ सैिनक 
जस्ता आिशर्त लाभको लािग एजेन्सीबाट पैसा भु�ान ग�रएन भने अन्य पक्षलाई पर्त्यक्ष रूपमा भु�ान ग�रएको रकमको लािग DCS ले तपा�को खातामा पैसा 
जम्मा गन� छैन।  
1. य�द अन्य स्टेट वा टर्ाईबल बाल सहायता एजेन्सी वा स्टेट वा टर्ाईबल अदालतले भ�ुानी ितिनहरुलाई गनुर्स भनेर तपा�लाई भन्छन भने तुरुन्त DCS लाई 

भन्नुहोस।् 
2. DCS ले िलखीत रुपमा हामीले तपा�को केस बन्द गर् य� भनेर नभनेसम्म तल िलस्ट ग�रएको WSSR को ठेगानाको लािग बाहेक अन्य कुनैको लािग पिन 

भु�ानी नपठाउनुहोस।्  

तपा�ले सम्पूणर् सहयोग भु�ानीहरु वासीङ्गटन स्टेट सपोटर् रे�जस्टर्� (WSSR) लाई नै गनुर्पछर् । तपा�ले िनम्न अनुसारको कुनैपिन त�रकाबाट भु�ानी गनर् 
सक्नुहुनेछ: 
1. पेरोल कटौती । धेरैजसो सहायता आदेशले DCS लाई पेरोल कटौती�ारा सहायता जम्मा गनर् अनमुती �दन्छ वा WSSR को माध्यमबाट भु�ानीको माग 

गछर् । य�द तपा�को आदेशले DCS लाई त्यस्तो गनर् अनमुती �दन्छ भने DCS ले पेरोल कटौती�ारा सहायता जम्मा गनर् कोशीस गन�छ। 
2. व्य��गत चेक, मनी अडर्र, सट�फाईड चेक वा क्यासीयर चेक । सम्पूणर् चेक र मनी अडर्र भु�ानीहरु तलको ठेगानामा पठाउनुहोस:् 
 WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY 
 PO BOX 45868 
 OLYMPIA WA 98504-5868 
3. ईलेक्टर्ोनीक फन्ड टर्ान्सफर (EFT)। EFT ले तपा�को चे�कङ्ग र बचत खाताबाट पर्त्येक म�हना तपा�को सहायता भु�ानीको स्वतः कटौती गनर् अनुमती 

�दन्छ । थप जानकार�को लािग 800-468-7422 मा फोन गनुर्होस।् 
4. ईन्टरनेट । ईन्टरनेट भु�ानीले तपा�को चे�कङ्ग र बचत खाताबाट तपा�को सहायता भ�ुानीको कटौती गनर् अनुमती �दन्छ । थप जानकार�को लािग 

DCS को वेवसाईट https://secureaccess.wa.gov हेनुर्होस।् 

5. केर्�डट वा डे�बट काडर् । थप जानकार�को लािग DCS को वेवसाईट हततपस://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/creditdebit-
card-payments.CardVendors.asp हेनुर्होस।् 

य�द बैङ्कले तपा�को चेकहरु मध्य कुनै एउटा चेक �फतार् गछर् वा अपुग फन्डको कारणले EFT वा ईन्टरनेट भु�ानी अनर (honor) गनर् असफल हुन्छ भने 
DCS ले भ�वष्यको भु�ानीहरु नगद, मनी अडर्र, क्यासीयर चेक, सट�फाईड चेक वा पेरोल कटौती�ारा मातर् ै�स्वकार गन�छ। 
सम्पूणर् भु�ानी र पतर्-व्यवहारहरुमा तपा�को खाता नम्बर IN      समावेश गनुर्होस ्। 
तपा�को बालबािलकालाई आिथर्क सहायता पर्दान नगनर्को लािग य�द तपा�संग कुनै कानुनी कारण भए वा DCS ले नजान्दा नजान्दै तपा�लाई यो पर्कृयामा 
सम्मीलीत गराएमा DCS लाई तुरुन्त ैसूिचत गनुर्होस।् 
य�द DCS ले हामीले तपा�को सहायता दाियत्वको संकलनलाई रोक्दैछौ भनी तपा�लाई सूिचत गदर्छ भने भ�वष्यमा तपा�को दाियत्व संगर्ह गनर् स�कनेछ। 
तपा�ले यो कायर्वाह� गनुर्अिघ DCS ले तपा�लाई सूिचत गन�छ। 
तपा� जेल, कारागार वा सुधारात्मक सु�वधामा छ म�हनाभन्दा बढ� समयको लािग ब� वा द�ण्डत हुनुभएको छ भने, तपा�को बाल सहायता अडर्र अस्थायी 
रूपमा पर्त्येक बाल सहायता अडर्रको लािग पर्ित म�हना $10 सम्म कम (घटाउन) हुन सक्छ। अिभरक्षण अिभभावक, तपा� वा DCS ले न्यूनीकरणको अनुरोध गनर् 
सक्नुहुन्छ। य�द न्यूनीकरण तपा�को मािमलामा लागू हुन्छ भने, तपा�ले न्यूनीकरणका सतर्हरू र उहाँहरूले अस्वीकार गनुर्भयो भने सुनुवाईको अनुरोध गन� पर्त्येक 
व्य��को अिधकार बारे व्याख्या गन� DCS बाट सूचना पर्ा� गनुर्हुनेछ। रकम तपा�लाई मु� गरेपिछ चार म�हनामा 50% समथर्न अडर्र बढ्नेछ र मु� भएको एक 
वषर्पिछ 100% वास्त�वक रकम फे�र बढ्नेछ। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0
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मे�डकल सहायता दाियत्वहरु 
य�द तपा�को सहायता आदेशले तपा�को बालबािलकाको लािग स्वास्थ्य बीमा पर्दान गनुर् अिनवायर् गराउँछ भने तपा�को दाियत्व लागु गराउन DCS कदम 
चाल्नेछ । य�द तपा�को सहायता आदेशले तपा�लाई नगद मे�डकल सहायता भ�ुानी गनर् अिनवायर् गराउँछ भने DCS तपा�ले भ�ुानी गनुर्पन� डलर रकम 
स्था�पत गछर् र त्यो रकम कलेक्ट गछर्। 
1. तपा�को सहायता आदेशमा नाम ले�खएको बालबािलकाको लािग तपा�को स्वास्थ्य बीमा कभरेजमा कुनै प�रवतर्न भएमा DCS लाई तुरुन्त ैभन्नुहोस।् 
2. स्वास्थ्य बीमा पर्दान नग�रएको समयमा य�द तपा�को आदेशमा अिनवायर् ग�रएको छ भने नगद मे�डकल सहायताले सोधभनार् नग�रएको मे�डकल 

खचर्हरुको अनुपातीक भाग र मे�डकल �पर्िमयम भाग (नगद भ�ुानी) समावेश गछर्। 
य�द तपा�को सहायता आदेशले कस्टो�डयल अिभभावकले स्वास्थ्य बीमा कभरेज पर्दान गनुर्पछर् वा बीमा नग�रएको मे�डकल खचर्हरुको भ�ुानी गनुर्पछर् भनी 
माग गछर् भने तपा�ले पुणर् बाल सहायता पर्वतर्न सेवाहरु र िनम्नकुराहरुको लािग आवेदन गनर् सक्नुहुनेछ: 
1. स्वास्थय बीमा पर्दान गन� कस्टोड�य अिभभावकको दाियत्व लागु गनर् DCS लाई भन्न सक्नुहुनेछ । तपा�को मािमलाको प�रिधमा आधार�त र�ह DCS  

ले दाियत्व लागु गनर्पिन सक्छ। 
2. कस्टो�डयल अिभभावकबाट WAC 388-14A-1020 मा प�रभाषीत ग�रए अनुसारको कोपेमेन्ट, कटौतीहरु र �पर्िमयम स�हत बीमा नग�रएको मे�डकल 

खचर्हरु जम्मागनर् भन्न सक्नुहुनेछ। 
य�द तपा�को सहायता आदेशले WAC 388-14A-1020 मा प�रभाषीत ग�रएअनुसार कस्टो�डयल अिभभावकले स्वास्थ्य बीमा, मे�डकल �पर्िमयम सेयर 
पर्दान गनुर्पछर् भिन वा बीमा नग�रएको मे�डकल खचर्हरुको भु�ानी गनुर्पछर् भिन माग नगरेमा तपा�ले रुपान्तरणको लािग तपा�को आदेशको सिमक्षा गनर्  
DCS मा आवेदन गनर् सक्नुहुनेछ वा तपा� आँफैले रुपान्तरणको लािग िनवेदन गनर् सक्नुहुनेछ। 

अ�पलका पर्कारहरु 
सम्मेलन बोडर्. सम्मेलन बोडर् एक पर्शासनीक (गैर अदालतीय) DCS पर्कृया हो जुन धेरै �ववादहरु समाधान गनर्, िनितहरु व्याख्या गनर् र तथ्यहरु स्प� पानर् 
पर्योग ग�रन्छ। 
1. सम्मेलन बोडर्ले अदालतीय आदेश र गैर अदालतीय आदेश दबुै बाल सहायता मािमलाहरुको सिमक्षा गनर् सक्छ। 
2. सम्मेलन बोडर् तपा�संग िम�टङ्ग नगर� िनणर्य लागु गनर्सक्छ । य�द तपा�संग िम�टङ्ग भए तपा�ले आफनो मािमला DCS व्यवस्थापनसंग छलफल गनर् 

सक्नुहुन्छ जसले अिघल्लो DCS िनणर्यलाई र� गनर् सक्नेछन ्। DCS सम्मेलन बोडर्ले हामर्ो स्टाफहरुले गरको केह� कामहरु मातर् प�रवतर्न गनर्सक्छन ्तर 
कानुन�ारा अिनवायर् ग�रएको कामलाई प�रवतर्न गनर् सक्दैन। 

अदालतीय कारवाह� (सुनुवाई). सुनवुाई पिन एउटा पर्शासनीक (गैर अदालतीय) पर्कृया हो । सुनुवाई सम्मेलन बोडर् भन्दा बढ� औपचार�क हो तर अदालतको 
कारवाह� भन्दा कम औपचार�क हो। 
1. राज्य कानुनले के�ह अवस्थाहरुको लािग मातर् सुनुवाईकव पर्स्ताव गछर् । य�द DCS ले तपा�लाई नो�टस �दएको छ भने त्यो नो�टसले तपा�संग सुनुवाईको अिधकार 

छ �क छैन भनेर भन्नेछ । सुनुवाईमा ए�ड्मिनस्टर्ट�भ ल जज (ALJ) को अध्यक्षता हुनेछ । ALJ हरु DCS कमर्चार�हरु हैनन।् 
2. सुनुवाईमा, ALJ तपा�को मािमलाको सिमक्षा गन�छन ्र तपाईको �ववादमा िनणर्य गन�छन ्। DCS लाई तपा�को बाल सहायता आदेश लागु गनर्बाट रोक 

लगनउनको लािग तपा�ले आफ्नो नो�टस पर्ा� ग�रसकेपिछ तपा�ले 20 �दन िभतर् सुनवाईको लािग भन्न ुपन�छ (य�द तपा�ले नो�टस वासीङ्गटन राज्यमा 
पर्ा� गनुर्हुन्छ भने) वा 60 �दन िभतर् (य�द तपा�ले नो�टस वासीङ्गटन राज्य भन्दा बा�हर पर्ा� गरेमा)। 
a. तपा�ले सुनुवाईको लािग 20 वा 60 �दनको िसमापिछ अनुरोध गनर् सक्नुहुनेछ । तथापी, हामीले सुनुवाईको िनणर्य नसुन्ने बेलासम्म DCS तपा�को 

सहायता आदेश लागु गन�छ । सुनुवाईको िनणर्य प�खर्रहेको समयमा जम्मा ग�रएको कुनैपिन रकम DCS ले �रफन्ड गन�छैन। 
b. तपा�ले आफ्नो नो�टस पर्ा� ग�रसकेपिछ य�द तपा�ले एक वषर् भन्दा पिछ सुनुवाईको लािग अनुरोध गनुर्हुन्छ भने तपा�ले रामर्ो कारण �ढलो अनुरोध 

गनर्को लािग रामर्ो कारण) देखाउनु आवश्यक पन�छ । ALJ तपा�को �ढलो अनुरोधलाई अनमुती न�दन पिन सक्नेछन ्। तथापी, य�द तपा�संग �ढलो 
सुनुवाईको लािग रामर्ो कारण नभएपिन तपा�को भ�वष्यको बाल सहायता दाियत्वको रुपान्तरणको अिधकार तपा�संग हुनसक्नेछ। 

3. तपा�लाई ALJ को िनणर्यको एक पर्ित मेल ग�रनेछ । ALJ को िनणर्यमा तपा�को अ�पलको अिधकारहरुको बारेमा जानकार� हुनेछैन। 
4. य�द उिचत भएमा, हामीले जब सुनवुाईको लािग अनुरोध पर्ा� गछ� तब DCS ले तपा�को सहायता आदेशको दबुै पक्षहरुलाई भन्नेछ । दबुै पक्षहरुले 

सुनुवाईमा भाग िलन सक्नेछन।् 
य�द तपा�संग पर्�हरु भए: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
      िभतर्,फोनगन� के्षतर्        
      बा�हर,फोनगन� के्षतर्        
बोलाई वा सुनुवाईको असक्षमताको लािग TTY/TDD उपलब्ध छन।् 
हामर्ो वेवसाईट हेनुर्होस:् www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 

कुनैपिन व्य��लाई जाती, रङ्ग, रा�ीय उत्पती, मजहव, धमर्, िलङ्ग, उमेर वा असक्षमताको कारणले रोजगार�, सेवाहरु वा कायर्कर्मको गित�बधीको कुनैपिन 
के्षतर्मा पक्षपात ग�रनेछैन । अनुरोध अनुसार यो फमर् अन्य फम्यार्टमा पिन उपलब्ध छ। 

 


