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ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਲਪ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂTemporary 
Assistance for Needy Families (ਲੋੜਵੰਦ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ 

ਸਹਾਇਤਾ, TANF) ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋ
ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਬਿੱਚਆਂ ਲਈ TANF ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ Department of Social and Health Service (ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਵੇਾ 
ਿਵਭਾਗ, DSHS), Division of Child Support (ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪਰੋਟ, DCS) ਦੀ, ਜਦ� ਤਕੱ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਬਿੱਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਚਾਈਲਡ 
ਸਪੋਰਟ ਇਕਠੱੀ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Community Services Division (ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, CSD) TANF ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਜਾਂ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) TANF ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ(ਕਰਦ)ੇ ਹੈ(ਹਨ)ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ DCS ਦਾ ਹਵਾਲਾ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਚੱ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DCS ਅਤੇ ਬੱਚੇ(ਬਿੱਚਆਂ) ਲਈ ਬੀਮਾ ਰਿਹਤ 
ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ DCS ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
• ਬੱਚੇ(ਬਿੱਚਆਂ) ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। 
• ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ। 
• ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰੋ ਿਕ ਬਚੱੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ/ਹਨ। 

ਿਪੱਤਰਤਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਕਉ ਂਹੈ? 
• ਿਕਉਿਂਕ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਰਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਨੰੂ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਕੱ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਿਦਦੰਾ ਹੈ। 
• ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਕੱ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਮ� DCS ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇDCS ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕਠੱੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਦ ਗ�ਾਂਟ ਦੇ ਿਹਸੱੇ ਨੰੂ 25% ਤਕੱ 
ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਤ� ਿਬਨਾਂ DCS ਚਾਈਲਡ ਸਪਰੋਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। 

DCS ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾ  ਕਰਨਾ ਕਦ� ਠੀਕ ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ CSD ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ good cause (ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ) ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕਠੱੀ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। Good Cause (ਚਗੰੇ ਕਾਰਨ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ: 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚੱ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਬੱਚ(ੇਬੱਿਚਆਂ) ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰੌ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਨੈਿਤਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਦੈਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
• ਤੁਸੀ ਂਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਗਦੋ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਚਾਈਲਡ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕਾਉਸਂਿਲੰਗ (ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕੱ) 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ CSD ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ Good Cause (ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ) ਹੈ? 
• ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਬਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਅਤੇ ਿਚਤੰਾਵਾਂ (ਇਸ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ) ਨੰੂ ਰਪੂਰਿੇਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
• ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦਸੋਤਾਂ ਵੱਲ�  ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਪਿੁਲਸ, ਿਬਆਨ ਸਮਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਕਾਰਡ, ਜਕੇਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਸ਼ੁਟੀਕਰਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਿਦਨ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀ ਂਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਗੰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਮ� ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ DCS ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਹਾਂ, ਿਕਉਿਂਕ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਧੱਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਪਧੱਰ A ਜਾਂ ਪੱਧਰ B। 

• ਪੱਧਰ A: ਤੁਹਾਨੰੂ DCS ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਂਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਈਲਡ ਸਪਰੋਟ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
• ਪੱਧਰ B: ਤੁਹਾਨੰੂ DCS ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਂਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕਠੱੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਰਹੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ DCS ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
• ਤੁਰੰਤ CSD ਅਤੇ ਆਪਣੇ DCS ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਨ�ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਂਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦਸੱੋ। 
• ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰ ਕ ੇGood Cause (ਚਗੰੇ ਕਾਰਨ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Good Cause (ਚਗੰਾ ਕਾਰਨ) ਪੱਧਰ B ਮਜੌੂਦਾ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪੱਧਰ A 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
• ਔਨਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਆਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹਸੰਾ ਐਡਵਕੋੇਟ ਨੰੂ ਇਕੱ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। 

ਜੇਕਰ ਮ� CSD Good Cause (ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ/ਹੰੁਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਨੰੂ Good Cause (ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ) ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਕੱ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ Good Cause (ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ) ਦੇ 
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਹੈ। ਹਰੋ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ "ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ" ਦਖੇੋ। 

ਜੇਕਰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਬਆਨਾਂ ਿਵਚੱ� 
ਿਸਰਫ਼ ਇਕੱ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। 

 ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ DCS ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕਠੱੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੰੂੈ DCS ਦੀ 
ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਮ� ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਕਦ ਗ�ਾਂਟ 25% ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਅਤੇ ਿਚਤੰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੇ ਹਏੋ ਅਗਲੇ ਪਨੇੰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 
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ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਠੇਾਂ ਿਦਤੱੇ ਸਾਰੇ ਬਕਿਸਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਉਸ(ਉਨ�ਾਂ) ਕਾਰਨ(ਕਾਰਨਾਂ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ(ਕਰਦ ੇ
ਹਨ) ਿਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪਰੋਟ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਬੱਚਾ(ਬੱਚੇ) ਕਾਨੰੂਨੀ ਗਦੋ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

 ਬੱਚਾ(ਬੱਚੇ) ਅਨੈਿਤਕਤਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 

 ਮੇਰੇ ਕਲੋ non-custodial parent (ਗਰੈ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ) ਲਈ ਇਕੱ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੁਿਲਸ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

 Non-custodial parent (ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ) ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 

 Non-custodial parent (ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ) ਦਾ ਿਹੰਸਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ। 
 ਜੇਕਰ ਚਾਈਲਡ ਸਪਰੋਟ ਦਾ ਿਪਛੱਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ non-custodial parent (ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ) ਬਚੱੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਚੱੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਲਈ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ�ਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਨਗੇ। 

 ਮੈਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਿਕ ਬਚੱੇ(ਬੱਿਚਆਂ) ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ non-custodial parent (ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ) ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸ਼ੁਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗ ੇਅਤੇ ਬੱਚੇ(ਬਿੱਚਆਂ) 
ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 non-custodial parent (ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ) ਨੰੂ mental health (ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ) ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਸਮਿੱਸਆਵਾਂ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ 
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ(ਬਿੱਚਆਂ) ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 

 ਹੋਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਅਤ ੇਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ: 

      

 

ਮ� ਉਪਰੋਕਤ ਿਬਆਨ ਨੰੂ ਸੱਚ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ (ਿਪ�ੰਟ ਕੀਤਾ) 

      

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ID ਨੰਬਰ 

      

ਕਲਾਇਟੰ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਿਮਤੀ 

      
ਮ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਮਤੀ 

      
NON-CUSTODIAL PARENT (ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ) ਦਾ ਨਾਮ 

      
ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ID ਨੰਬਰ 

      
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ 

      
ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ID ਨੰਬਰ 

      
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ 

      
ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ID ਨੰਬਰ 

      
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ 

      
ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ID ਨੰਬਰ 

      
ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

1. ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ, 1-877-501-2233 'ਤੇ CSD ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 
2. ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CSD ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ Office of Administrative Hearings (ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ 

ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ), PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489 ਨੰੂ ਿਲਖੋ। DCS ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਿਤਮ ਹੋਣ ਤਕੱ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਨਹੀ ਂ
ਕਰੇਗਾ। 
ਸੁਣਵਾਈ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਚਿੁਣਆ ਿਗਆ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਕੀ ਮੈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਤੁਸੀ ਂਰਾਜ ਭਰ ਿਵਚੱ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-888-201-1014 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 


	ਮੈਨੂੰ DCS ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
	ਪਿੱਤਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
	ਜੇਕਰ ਮੈਂ DCS ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
	DCS ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ  ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ?
	ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ CSD ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ Good Cause (ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ) ਹੈ?
	ਜੇਕਰ DCS ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
	ਜੇਕਰ ਮੈਂ CSD Good Cause (ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

