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

Yêu Cầu Hội Đồng Hội Nghị
Request for Conference Board
(WAC 388-14A-6400)
Hướng Dẫn
Để yêu cầu một Hội Đồng Hội Nghị, hãy hoàn tất mẫu đơn này và gởi lại cho Nha Cấp Dưỡng Con (DCS) theo địa chỉ
hoặc số Fax được liệt kê dưới đây. Thay vì sử dụng mẫu đơn này, quý vị có thể liên hệ với DCS và yêu cầu bằng miệng
một Hội Đồng Hội Nghị. Ngoại trừ chữ ký của quý vị, hãy viết in tất cả phần trả lời. Sử dụng bằng bút mực xanh hoặc
đen. Đính kèm các trang bổ sung nếu cần.
Tôi bất đồng ý kiến với DCS. Tôi đã cố gắng giải quyết việc bất đồng ý kiến của tôi với nhân viên DCS. Tôi yêu cầu một
Hội Đồng Hội Nghị bởi vì:

Tôi hiểu rằng:
1.

Một Hội Đồng Hội Nghị cố gắng giải quyết các khiếu nại một cách thân mật. Một Hội Đồng không thể sửa đổi lệnh
tòa. Một tòa án không thể tái xét các quyết định của Hội Đồng.

2.

Đây không phải là một yêu cầu thủ tục hòa giải (phiên điều trần) theo Đạo Luật Thủ Tục Hành Chánh (Chương 34.05
RCW). Một Hội Đồng Hội Nghị không thay thế bất kỳ quyền nào khác mà tôi có cho một phiên điều trần. Yêu cầu
này có thể ngăn cản không cho DCS thực hiện các biện pháp truy thu.

3.

Tôi có thể tự đại diện hoặc có một người nào khác đại diện cho tôi. DCS sẽ không chi trả các chi phí của tôi.

4.

DCS có thể gởi một bản sao yêu cầu này đến phía bên kia trong hồ sơ cấp dưỡng con của tôi. DCS sẽ xóa bỏ địa
chỉ của tôi trong bản sao được gởi đến phía bên kia.

NGÀY

SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ

KÝ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI SỞ LÀM

Gởi mẫu đơn được hoàn tất này đến:
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
Hoặc Fax đến: 866-668-9518

TÊN VIẾT IN
PO BOX HOẶC ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG
THÀNH PHỐ

TIỂU BANG

MÃ BƯU ĐIỆN

Phần trả lời, chuyển đến số hồ sơ:
Không được phân biệt đối xử với bất kỳ người nào về chủng tộc, màu da, nguồn gốc, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính, tuổi
tác hoặc khuyết tật trong việc tuyển dụng, dịch vụ hoặc bất kỳ khía cạnh nào trong các hoạt động của chương trình. Biểu
mẫu này hiện có ở các định dạng khác nhau tùy theo yêu cầu.
REQUEST FOR CONFERENCE BOARD
DSHS 09-520 VI (REV. 04/2015) Vietnamese

