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

       ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਚੱਠੀ 
           Address Release Information Letter 
 (RCW 26.23.120 ਅਤੇ WAC 388-14A-2107) 

ਲਈ: ਕੇਸ ਨੰਬਰ: 

ਜੇ ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਰਥਕ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ (ESA), ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ (DCS) ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਤ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

1. ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ESA /DCS ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ� ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ�ਪਤ ੇਦ ੇ

ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ESA/DCS ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

2. ਤੁਹਾਨੰੂ ESA/DCS ਨੰੂ ਇਕ ਿਬਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨ�  ਬੰਿਦਸ਼ ਲਾਉਣ, ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਜ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਹੱਕ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਘਰ ਿਵਚ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ� ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਆਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ। 

ESA/DCS ਿਸਰਫ਼ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਕਾਰਣ� ਲਈ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

1. ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਬਾਰੇ ਿਪਛਲੇ ਿਗਆਤ ਪਤ ੇਜ� ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਪਤ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ� ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

2. ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਗਆਤ ਪਤ ੇਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜ� ਉਹਨ� ਨਾਲ ਘਰ ਿਵਚ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

3. ਤੁਸ�, ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਗਆਤ ਪਤੇ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ 

ਿਵਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਨ� ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਿਚਆ)ਂ ਲਈ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਅਟਾੱਰਨੀ ਨੰੂ ਪੰਨਾ 2 'ਤੇ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਪਤ ੇ'ਤੇ DCS ਨੰੂ ਪਤ ੇਦ ੇਖ਼ੁਲਾਸ ੇਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

1. ਤੁਸ� DCS ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਸਾਨੰੂ ਢੁਕਵ� ਪਛਾਣ ਿਵਖਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾੱਰਨੀ ਸਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�। 

2. ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕ ਰਾਹ� ਬੇਨਤੀ ਜਮ�ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ� ਟਰੀ ਤ� ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾੱਰਨੀ DCS ਨੰੂ ਫ਼ਾਰਮ 

ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡ ੇਅਟਾੱਰਨੀ ਨੰੂ ਨ� ਟਰੀ ਤ� ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। 
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ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਜ� ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ: 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ESA/DCS ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪਤ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਦੇ ਸਕਣ, ਸਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ 

ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਕੰਮ� ਲਈ ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੋਲ 30 ਿਦਨ ਹੰੁਦ ੇਹਨ: 

1. ESA/DCS ਨੰੂ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ। 

2. ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜ� ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਕ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਨਾ ਜ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ। 

3. ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ESA/DCS ਪਤਾ (WAC 388-14A-2114(1)(C)) ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ 

ਜ� ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਢੁਕਵ� ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਏਗੀ। 

4. ESA/DCS ਨੰੂ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ) ਤ� ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨੰੂ 

ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। 

ਜੇ ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹ� ਕਿਹੰਦ,ੇ ਤ� ESA/DCS 45 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਏਗੀ। ਜੇ ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨ�  

ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਤ� DCS ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗੀ। ਤੁਸ� ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ESA/DCS ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਤ� ESA / DCS ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵ� ਿਕ ESA/DCS ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ESA/DCS ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-

ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਦੱਸੇਗੀ। 

ਗ਼ੈਰਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ: 

ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ, ਪਿਹਲ� ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤ ੇਿਬਨਾ ESA/DCS ਨੰੂ ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਗ਼ੈਰਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਗ਼ੈਰਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਨ� ਿਟਸ ਦੇਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗ਼ੈਰਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਨ� ਿਟਸ ਦੇਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 

ਹੈ, ਤ� ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਿਵਚ ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇ ESA/DCS 

ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਗ਼ੈਰਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੈਰਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਜਜ਼ਬਾਤੀ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ESA /DCS ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ। 

 
 
    
ਤਾਰੀਖ਼  ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ�ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ 

  ਆਰਥਕ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ (ESA) 

  ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਯੂਿਨਟ 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਸੁਆਲ ਹਨ, ਤ� ਇੱਥ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
ਓਲੰਪੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾੱਿਲੰਗ ਏਰੀਆ (360) 664-5000 

ਓਲੰਪੀਆ ਤ� ਬਾਹਰ ਕਾੱਿਲੰਗ ਏਰੀਆ (800) 457-6202  

ਬੋਲਣ ਜ� ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ TTY/TDD ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ-ਿਸਧ�ਤ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜ� ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 

ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤ ੇਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਬਦਲਵ� ਰੂਪ� ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 


