
 

[Restraining Notice Claim Form 08/22] 

 حقیقت کی غلطی اور/یا مستثی رقم کے دعوے کا فارم 
 

 ہدایات:   
 ۔  آپ حقیقت کی غلطی کا دعوی کر سکتے ہیں اور/یا یہ دعوی بھی کہ آپ کے اکأونٹ میں ایسی رقم موجود ہے جو پابندی یا لیوی سے مستثنی ہے

 مکمل کریں۔   1اگر آپ حقیقت کی غلطی کا دعوی کر رہے ہیں، تو سیکشن  •

 مکمل کریں۔  2ہ پابندی یا لیوی سے مستثنی ہے، تو سیکشن اگر آپ یہ دعوی کر رہے ہیں کہ پابند کردہ پوری رقم یا اس کا کچھ حص •
ے تمام موزوں خانوں پر نشان لگائیں اور طلب کردہ مخصوص معلومات درج کریں۔ یہ فارم اور کوئی تائیدی دستاویزات ہوں تو اس نوٹس کے بھیج

 NYS Child Support Processing Center, PO Box 15368, Albany, NY( دنوں کے اندر 15جانے کی تاریخ سے پندرہ )
 کو واپس بھیج دیں۔ اپنا نام پرنٹ کرنا اور فارم پر دستخط کرکے تاریخ ڈالنا یاد رکھیں۔ 12212-5368

 
 :  حقیقت کی غلطی کا دعوی 1سیکشن 

 (:ہر اس خانے پر نشان لگائیں جس کا اطالق آپ پر ہوتا ہومیں حقیقت کی غلطی کا دعوی اس لئے کر رہا/رہی ہوں کیونکہ ) 
 

 کلیکشن یونٹ نے چائلڈ سپورٹ قرض کی اس رقم کا حساب لگانے میں غلطی کی ہے جو واجب االدا ہے۔ سپورٹ   
 ی گئی ہے۔میں وہ شخص نہیں ہوں جس کی شناخت جواب دہندہ )فیصلے کا مقروض/ادائیگی کا ذمہ دار( کے طور پر ک  
 سپورٹ کا آرڈر موجود ہی نہیں ہے۔  
 سپورٹ کا آرڈر خارج کر دیا گیا ہے۔   

 
 اپنے دعوے کی تشریح بیان کیجیے:

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

کرنے، خارج کرنے یا اس  میں بطور ثبوت مندرجہ ذیل دستاویزات منسلک کر رہا/رہی ہوں )مثالیں: منسوخ شدہ چیکس، سپورٹ ایوارڈ کو ختم 
 میں ترمیم کرنے والے احکامات کی کاپیاں، شناخت کا ثبوت، وغیرہ۔(:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
  

 : مستثنی رقم2سیکشن 
 (ان سب پر نشان لگائیں جن کا اطالق ہوتا ہومیرے اکأونٹ میں مندرجہ ذیل قسم/اقسام کے فنڈز موجود ہیں ) 

 
 (SSI)سپلیمنٹل سیکورٹی انکم   
 تا ہےعوامی امداد )ویلفیئر( یا مالزمت کی وہ تنخواہ جسے عوامی امداد کی گرانٹ کے لئے مدنظر رکھا جا  
 چائلڈ سپورٹ کی ادائیگیاں  
 شریک حیات کی معاونت یا گزارے )نان نفقہ( کی ادائیگیاں  

 
میں اپنے دعوے کی حمایت میں مندرجہ ذیل دستاویزات منسلک کر رہا/رہی ہوں )مثالیں: معاونت کے عدالتی احکامات، حکومت کی جانب  

اکأونٹ سرگرمی دکھانے والے بنک ریکارڈ، یا دیگر ایسی  سے ایوارڈ کا خط، تنخواہ کے اجزاء، منسوخ شدہ چیکس کی کاپیاں، گزشتہ دو مہینوں کی
 دستاویزات جو یہ دکھا رہی ہوں کہ آپ کے بنک اکأونٹ میں موجود رقم مستنی ہے۔(:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 جمع کنندہ: 
 

   __________________________   _____________________ _____________   _____________________ 
 تاریخ   ٹیلی فون نمبر               دستخط   نام )پرنٹ کریں( 

 
 جواب دہندہ کا نام:  _______________________ نیو یارک کیس کا شناخت کار: _________________________ 

 
SCU  ٔونٹی کا نام: _______________________کا 


	حقیقت کی غلطی اور/یا مستثی رقم کے دعوے کا فارم

