Các Tùy Chọn của quý vị đối với Việc Truy Thu Cấp Dưỡng Con trong khi
Nhận Trợ Cấp Tạm Thời Dành Cho Các Gia Đình Nghèo Túng (TANF)
Your Options for Child Support Collection while Receiving Temporary Assistance for Needy
Families (TANF)

Luật yêu cầu rằng quý vị phải trợ giúp Bộ Y Tế và Xã Hội (DSHS), Nha Cấp Dưỡng Con (DCS), truy thu cấp dưỡng
con khi quý vị nhận trợ cấp TANF cho quý vị và con quý vị. DCS cung cấp toàn bộ dịch vụ cưỡng bách cấp dưỡng
khi quý vị nhận được TANF. Các dịch vụ này có thể bao gồm việc DCS cưỡng bách số tiền bắt buộc cũa cha/mẹ
phía bên kia để cung cấp bảo hiểm y tế và đóng góp phần chia chi phí y tế không được bảo hiểm của họ cho (các)
con quý vị.
Tôi phải làm gì để trợ giúp DCS truy thu cấp dưỡng con?
 Tên (các) phụ huynh của (các) con.
 Cung cấp cho chúng tôi thông tin trợ giúp tìm kiếm (các) phụ huynh.
 Trợ giúp chứng minh ai là (các) phụ huynh của (các) con.
Tại sao điều đó có lợi để thiết lập mối quan hệ cha con và truy thu cấp dưỡng con?
 Bởi vì cấp dưỡng con có thể trợ giúp quý vị trở nên tự túc.
 Bởi vì điều đó cung cấp cho (các) con quý vị một bệnh sử gia đình bằng cách biết được ai là phụ huynh của
chúng.
 Bởi vì điều đó cung cấp cho con quý vị một quyền chính thức về quyền thừa kế,an sinh xã hội, các phúc
lợi dành cho cựu chiến binh và các quyền cho phép khác của chính phủ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hợp tác với DCS?
Nếu quý vị không trợ giúp DCS truy thu cấp dưỡng con và quý vị không được chấp thuận về “Lý Do Chính Đáng”,
trợ cấp tiền mặt của quý vị có thể bị giảm bớt 25%.
Khi nào ĐỒNG Ý không hợp tác với DCS?
Quý vị không phải trợ giúp truy thu cấp dưỡng con của con quý vị nếu nhân viên Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng
(CSO) của quý vị xác định quý vị có lý do chính đáng không trợ giúp. Các nguyên nhân của Lý Do Chính Đáng là:
 Quý vị sợ quý vị hoặc (các) con do quý vị chăm sóc sẽ bị làm 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 nhận con nuôi, hoặc quý vị đang được tư vấn (lên đến ba tháng) với một cơ
quan chăm sóc trẻ về việc nhận con nuôi.
Tôi nên cung cấp những gì cho nhân viên CSO của tôi để thể hiện việc tôi có Lý Do Chính Đáng không trợ
giúp?
 Bản báo cáo có chữ ký của quý vị trình bày các mối sợ hãi và quan ngại của quý vị
 Bất kỳ hồ sơ nào bao gồm các hồ sơ y tế, cảnh sát hoặc hồ sơ khác về việc khiếu nại sự an toàn của
quý vị, nếu hiện có.
Tôi vẫn có thể bị truy thu cấp dưỡng con và không hợp tác với DCS không?
Có, bởi vì có hai mức khác nhau mà quý vị có thể chọn lựa; Mức A hoặc Mức B.
 Mức A: Quý vị sẽ không được yêu cầu hợp tác với DCS. Cấp dưỡng con sẽ không bị truy thu.
 Mức B: Sẽ không yêu cầu quý vị hợp tác với DCS nhưng cấp dưỡng con sẽ bị truy thu và địa chỉ của
quý vị vẫn được bảo vệ.
Tôi nên làm những gì nếu điều đó không còn an toàn để truy thu cấp dưỡng con cho DCS?
 Liên hệ với nhân viên CSO của quý vị và nhân viên cấp dưỡng con DCS của quý vị ngay lập tức. Nói
cho cả hai nhân viên biết về tình trạng mới của quý vị.
 Yêu cầu Lý Do Chính Đáng bằng cách hoàn tất mẫu đơn này.
 Nếu quý vị hiện có Lý Do Chính Đáng ở Mức B, xem xét chuyển qua Mức A.
 Yêu cầu chuyển đến cho luật sư biện hộ nạn bạo hành gia đình tại chỗ hoặc cộng đồng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với quyết định Lý Do Chính Đáng của CSO?
Quý vị có quyền yêu cầu một phiên Điều Trần Hành Chánh về quyết định Lý Do Chính Đáng. Một phiên Điều Trần
Hành Chánh là sự tái xét quyết định Lý Do Chính Đáng. Xem “Tiến Trình Điều Trần Hành Chánh” ở trang kế tiếp để
biết thêm thông tin về phiên điều trần hành chánh.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc trợ giúp truy thu cấp dưỡng con, hãy yêu cầu trước khi quý vị ký vào mẫu
đơn này. Chỉ kiểm tra một trong các tuyên bố dưới đây.
Tôi tin điều đó an toàn cho tôi và các con tôi để truy thu cấp dưỡng con cho DCS. Tôi hiểu rằng tôi phải trợ giúp
DCS truy thu cấp dưỡng con và nếu tôi không trợ giúp thì trợ cấp tiền mặt của tôi sẽ bị giảm bớt 25%.
Tôi có một lý do chính đáng để không trợ giúp. Xin mô tả lý do chính đáng của quý vị trình bày các mối sợ hãi
và quan ngại của quý vị ở trang kế tiếp.
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Xin mô tả lý do của quý vị để yêu cầu trình bày Lý Do Chính Đáng về các mối sợ hãi và quan tâm của quý vị.

Tôi xin thề tuyên bố trên đây là hoàn toàn đúng sự thật.
TÊN THÂN CHỦ (VIẾT IN)

SỐ ID THÂN CHỦ

CHỮ KÝ CỦA THÂN CHỦ

NGÀY

Tôi đã cung cấp một bản sao mẫu đơn này cho thân chủ.
CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN

NGÀY

TÊN PHỤ HUYNH KHÔNG TRỰC TIẾP NUÔI CON

SỐ ID THÂN CHỦ

TÊN CON

SỐ ID THÂN CHỦ

TÊN CON

SỐ ID THÂN CHỦ

TÊN CON

SỐ ID THÂN CHỦ

Tiến Trình Điều Trần Hành Chánh
1. Quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng địa phương của quý vị để yêu cầu tái xét hồ sơ của quý
vị.
2. Quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng của quý vị hoặc gởi đơn 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
phiên điều trần là cuối cùng.
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.
Tôi có thể nhận được sự tư vấn pháp lý hoặc đại diện không?
Quý vị có thể gọi đường dây các dịch vụ pháp lý toàn tiểu bang theo số 1-888-201-1014.
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