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

Thông Báo Quyền Giám Hộ Hợp Pháp
Declaration of Lawful Custody
Phần Hướng Dẫn
Quý vị phải điền hoàn chỉnh và gởi lại đơn này trước khi Nha Cấp Dưỡng Con Nhỏ (DCS) có thể gởi tiền cấp dưỡng con
nhỏ của quý vị. Trừ chữ ký của quý vị, hãy in tất cả thư trả lời bằng mực xanh hoặc đen.
DCS có thể đóng hồ sơ quý vị nếu chúng tôi không nhận được đơn này trước

.

Gởi lại đơn này tới địa chỉ của DCS được liệt kê phía dưới.
, là: (đánh vào ô nào ứng dụng với quý vị)

Tôi,
1.

Vị giám hộ hợp pháp các trẻ liệt kê phía dưới.

2.

Vị giám hộ nuôi trẻ các trẻ được liệt kê phía dưới. Tôi được phép của vị giám hộ hợp pháp cho săn sóc
các trẻ này.

Các Tên của Các Trẻ

Các Số An Sinh Xã Hội

Các Trẻ đã được tôi trông nom vào

Các Ngày Sinh

.
NGÀY

Tôi tuyên bố, dưới hình phạt khai man, dưới luật lệ Tiểu Bang Washington rằng, sự kiện trên là thực và đúng.
Được ký tại

, Washington.
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CHỮ KÝ

NGÀY

SỐ HỒ SƠ

DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
Trong

vùng gọi

Ngoài

vùng gọi

Các dịch vụ TTY/TDD hiện có cho người khuyết tật về khả năng nói hoặc bị lãng tai.
Ghé thăm mạng điện toán chúng tôi tại: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
Không ai bị kỳ thị trong việc tuyển dụng, các dịch vụ, hay bất cứ phương diện nào trong các hoạt động của chương trình
này vì lý do chủng tộc, màu da, nguyên quán, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, hay tật nguyền. Đơn này hiện có
bằng các hình thức khác nhau theo yêu cầu.
DECLARATION OF LAWFUL CUSTODY
DSHS 09-693 VI (REV. 07/2016) Vietnamese

