Thư Hẹn về việc Nha Cấp Dưỡng Con (DCS)
Xác Định Lý Do Chính Đáng
Appointment Letter for Division of Child Support (DCS) Good Cause Determination

Ngày:

Số Thân Chủ:

Đến:
Kính thưa

,

Quý vị đã yêu cầu Lý Do Chính Đáng và đã báo cho Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng của quý vị biết rằng quý vị không thể trợ
giúp Nha Cấp Dưỡng Con (DCS) truy thu cấp dưỡng con và/hoặc y tế. DCS cung cấp toàn bộ dịch vụ cưỡng bách cấp dưỡng
khi quý vị nhận được TANF. Các dịch vụ này bao gồm việc DCS thiết lập mối quan hệ cha con, ban hành và/hoặc cưỡng bách
một lệnh cấp dưỡng, cưỡng bách bắt buộc phụ huynh bên kia phải cung cấp bảo hiểm y tế và đóng góp phần chia sẻ các chi
phí y tế chưa được bảo hiểm cho các con quý vị .
Ngoài ra, tôi cũng đã thiết lập cuộc hẹn sau đây để nói với quý vị về yêu cầu Lý Do Chính Đáng của quý vị nhằm ngưng lại bất
kỳ hành động cấp dưỡng con và y tế nào.
ĐỊA CHỈ

NGÀY

GIỜ

Nếu quý vị không thể đến được, xin gọi cho tôi theo
vào
. Nếu quý vị không gọi hoặc
không đến cuộc hẹn của quý vị, tôi có thể từ chối yêu cầu Lý Do Chính Đáng của quý vị.
Tôi sẽ chấp thuận yêu cầu Lý Do Chính Đáng này nếu yêu cầu này được xác định:
 Quý vị lo sợ cho quý vị hoặc (các) con dưới sự chăm sóc của quý vị sẽ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc
xúc
cảm.
 Con quý vị được sinh ra do hãm hiếp hoặc loạn luân.
 Quý vị đã bắt đầu tiến hành thủ tục nhận con nuôi, hoặc quý vị đang được tư vấn (lên đến ba tháng) về việc nhận con nuôi
với một cơ quan nuôi dưỡng trẻ.
Tại cuộc hẹn, quý vị có thể viết một bản báo cáo có ký tên mô tả các mối quan ngại và lo sợ của quý vị. Quý vị cũng có thể
mang theo thông tin khác bên mình để hỗ trợ yêu cầu của quý vị, nếu có. Một số ví dụ là:
 (Các) Báo cáo của cảnh sát;
 (Các) Báo cáo hồ sơ bệnh án;
 (Các) Báo cáo của tòa án;
 Lệnh bảo vệ nạn bạo hành gia đình;
 Văn bản báo cáo từ tăng lữ, bạn bè, họ hàng, hàng xóm, đồng nghiệp mô tả mối nguy hiểm;
 Thư gởi từ (các) nhà tạm lánh nạn bạo hành gia đình; hoặc
 Thư gởi từ (các) tư vấn viên nạn bạo hành gia đình.
Chuyện gì sẽ xảy ra tại cuộc hẹn này?
 Quý vị sẽ có thể giải thích vì sao quý vị lo sợ việc truy thu cấp dưỡng con và y tế có thể làm tổn hại đến quý vị hoặc (các)
con quý vị.
 Chúng tôi có thể nói về trợ giúp khác mà quý vị có thể cần đến để sống an toàn.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu quý vị không cung cấp một bản báo cáo có ký tên hoặc thông tin khác để trình bày vì sao việc
truy thu cấp dưỡng con và y tế có thể làm tổn hại đến quý vị hoặc (các) con quý vị?
 Yêu cầu của quý vị có thể bị từ chối nếu chúng tôi không nhận thấy (các) lý do được đưa ra đáp ứng với các yêu cầu để
chấp nhận Lý Do Chính Đáng và
 Hồ sơ của quý vị sẽ được gởi đến DCS để mở một hồ sơ cấp dưỡng con đối với toàn bộ dịch vụ cưỡng bách cấp dưỡng.
 Có thể là một luật sự biện hộ về nạn bạo hành gia đình tại CSO địa phương của quý vị hoặc trong cộng đồng của quý vị, họ
có thể tham dự cuộc họp này với quý vị. Liên hệ với CSO địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi thì sao?
1. Quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng của quý vị hoặc gởi thư đến Office of Administrative Hearings, PO
Box 42489, Olympia WA 98504-2489 trong vòng 90 ngày để yêu cầu một phiên điều trần. Nếu quý vị yêu cầu một phiên
điều trần, DCS sẽ không bắt đầu tiến hành hồ sơ của quý vị cho đến khi quyết định điều trần là quyết định cuối cùng. Một
luật sư hoặc người khác có thể đại diện quý vị tại phiên điều trần, hoặc quý vị có thể tự đại diện.
2. Rút đơn yêu cầu trợ cấp TANF của quý vị. Tuy nhiên, DCS có thể tiến hành hồ sơ của quý vị trong thời gian quý vị đã nhận
được TANF.
3. Tiếp tục nhận trợ cấp và không tham gia vào các hoạt động cưỡng bách cấp dưỡng. Tuy nhiên, nếu quý vị không tham gia
vào các hoạt động cưỡng bách cấp dưỡng, DCS sẽ tiếp tục tiến hành hồ sơ của quý vị và trợ cấp tiền mặt của quý vị có thể
bị giảm 25% nếu yêu cầu Lý Do Chính Đáng của quý vị bị từ chối.
Một luật sư hoặc người khác mà quý vị chọn có thể đại diện cho quý vị tại phiên điều trần, hoặc quý vị có thể tự đại diện.
Quý vị có thể nhận được sự tư vấn pháp lý hoặc đại diện không?
Quý vị có thể gọi đường dây dịch vụ pháp lý toàn tiểu bang theo số 1-888-201-1014.
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