
Cách Thức để Quý Vị 
Tự Có Được hoặc Sửa 
Đổi một Lệnh Cấp 
Dưỡng Con

Chương Trình Cấp Dưỡng 
Con Của Tiểu Bang Washington 

Bộ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington là một cơ quan tuyển dụng 
tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người và không phân biệt đối xử 
vì lý do tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, định hướng giới tính, 
chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, nguyên quán, tình trạng xuất ngũ 
danh dự của cựu chiến binh hoặc quân đội, sự xuất hiện của bất kỳ 
tình trạng khuyết tật nào về cảm giác, tâm thần hoặc thể chất hay sử 
dụng động vật trong dịch vụ hoặc hướng dẫn chó đã huấn luyện bởi 
một người khuyết tật.

 Văn Phòng Nha Cấp Dưỡng Con:

Everett ......................800-729-7580
 425-438-4800
Kennewick ................800-345-9981
 509-374-2000
Olympia ................... 800-345-9964
 360-664-6900
Seattle .......................800-526-8658
 206-341-7000
Spokane ....................800-345-9982
 509-363-5000
Tacoma .....................800-345-9976
 253-597-3700
Vancouver ................800-345-9984
 360-696-6100
Wenatchee ................ 800-535-1113
 509-886-6800
Yakima ......................800-441-0859
 509-249-6000
Trụ Sở Văn Phòng ....800-457-6202
 360-664-5000

Nếu quý vị muốn mở một hồ sơ với Nha 
Cấp Dưỡng Con, quý vị có thể đến văn 
phòng cấp dưỡng con địa phương của 
quý vị, hãy liên hệ với chúng tôi theo số 
800-442-KIDS (5437), hoặc đến trang 
web của chúng tôi tại:
www.childsupportonline.wa.gov
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Trang Web Cấp Dưỡng Con
Để biết thông tin của Nha Cấp Dưỡng Con (DCS):
www.childsupportonline.wa.gov 

Dịch Vụ Chi Trả Cấp Dưỡng Con Qua Internet:
https://fortress.wa.gov/dshs/csips/csips/default.asp

Thông Tin về Các Nạn Nhân hoặc Người Sống Còn 
của Nạn Bạo Hành Gia Đình:
http://www.dshs.wa.gov/dcs/services/
domesticviolence.asp

Máy Tính Cấp Dưỡng Con:
http://www.courts.wa.gov/ssgen/ 



Những Gì Quý Vị Cần Biết –
Cách thức để quý vị tự có được 
hoặc sửa đổi một Lệnh Cấp 
Dưỡng Con
Quý vị có đang cố gắng chuẩn bị hoặc 
sửa đổi lệnh cấp dưỡng của riêng quý vị 
không?
Loại trợ giúp pháp lý nào hiện có?
Quý vị có một số tùy chọn nếu quý vị có thể không đủ khả 
năng chi trả cho luật sư của riêng quý vị:
¡ Chuyên Viên Hỗ Trợ Tòa Án
¡ www.courts.wa.gov/court_dir
¡ CLEAR (Phối Hợp Giáo Dục và Giới Thiệu Dịch Vụ Pháp Lý) 

1-888-201-1014
¡ Trợ Giúp Luật Pháp Washington 

www.washingtonlawhelp.org

Quý vị có thể nhận được các mẫu đơn 
quý vị cần ở đâu?
Có một số trang web nơi quý vị có thể tìm thấy các mẫu đơn:
¡	Các mẫu đơn từ những tòa án tiểu bang Washington  

www.courts.wa.gov/forms/
¡ Các mẫu đơn Nha Cấp Dưỡng Con RDSHS  

http://www.dshs.wa.gov/dcs/Resources/Forms.asp
¡ Trợ Giúp Luật Pháp Washington 

www.washingtonlawhelp.org
Quý vị cũng có thể nhận được các mẫu đơn giấy từ Văn Phòng 
của Chuyên Viên Hỗ Trợ hoặc Thư Ký Tòa Thượng Thẩm.

Các con của quý vị có nhận được trợ cấp 
công cộng không?
Một phụ huynh trực tiếp nuôi con (CP) đang nhận TANF có thể 
liên hệ với Nha Dịch Vụ Cộng Đồng để yêu cầu “lý do chính đáng 
không hợp tác” nếu họ lo ngại rằng sự liên quan của DCS trong 
trường hợp này có thể gây nguy hiểm cho CP hoặc các trẻ trong 
hộ gia đình. Việc này có thể giới hạn khả năng của phụ huynh 
kia khi nhận thông tin từ DSHS.
Khi TANF hiện tại hoặc trước kia được chi trả cho các con quý vị, 
quý vị phải gởi thông báo đến tiểu bang trước khi đưa ra một 
lệnh cấp dưỡng. 
Sử dụng Tờ Khai Về Trợ Cấp Công Cộng, có thể được tải xuống 
tại http://www.courts.wa.gov/forms/documents/drpscu1_0600.
doc, để báo cho tòa biết, dù tiểu bang có yêu cầu thông báo hay 
không. 

Quý vị tính toán số tiền cấp dưỡng như 
thế nào?
Tất cả quý vị cần thực hiện là gọi SEO của quý vị và hỏi về việc đó.
Lịch Cấp Dưỡng Con Của Tiểu Bang Washington (WSCSS) được 
sử dụng để thiết lập các số tiền cấp dưỡng con, dù quý vị có 
đang đưa ra một lệnh mới toanh hoặc sửa đổi một lệnh hiện 
hành hay không.  
Quý vị có thể sử dụng máy tính cấp dưỡng con trực tuyến tại 
https://fortress.wa.gov/dshs/dcs/SSGen/Home, để tính toán số 
tiền sẽ là bao nhiêu. 
Các sự việc trong hồ sơ của quý vị có thể cho phép thiết lập 
khoản bắt buộc với số tiền cao hơn hay thấp hơn số tiền quý vị 
nhận được từ việc tính toán cơ bản.

Quý vị nhận được số tiền thu nhập của phụ 
huynh kia như thế nào?
Các lệnh cấp dưỡng con được dựa vào thu nhập của mỗi phụ 
huynh. Nhưng nếu quý vị không có một bản sao cùi lương của 
phụ huynh kia thì sao?
Nếu quý vị có một hồ sơ DCS mở và quý vị cần giúp tìm kiếm 
thông tin thu nhập của phía bên kia trong lệnh cấp dưỡng con 
của quý vị, DCS có thể có khả năng cung cấp những gì quý vị cần.
Quý vị có thể sử dụng mẫu đơn Yêu Cầu Thông Tin Thu Nhập 
để hỏi DCS nếu chúng tôi có thông tin thu nhập của phía bên 
kia. Quý vị có thể có được mẫu đơn trực tuyến, từ chuyên viên 
hỗ trợ tòa án, hoặc từ nhà cung cấp dịch vụ pháp lý địa phương 
của quý vị.  
Nếu quý vị không có một hồ sơ DCS, quý vị có thể yêu cầu 
chúng tôi để cố gắng tìm kiếm thông tin quý vị cần bằng cách 
điền vào và nộp một mẫu đơn 18-701 mà quý vị có thể tải 
xuống tại https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/dcs/
documents/18-701.pdf.

Quý vị có thể cưỡng bách lệnh cấp 
dưỡng con của quý vị như thế nào?
Công việc giấy tờ về Lệnh Cấp Dưỡng Con có các tùy chọn 
về cách thức cấp dưỡng con sẽ được chi trả. Hầu hết các 
lệnh đều quy định khoản chi trả thông qua Cơ Quan Đăng 
Ký Cấp Dưỡng Tiểu Bang Washington (WSSR). Nếu quý vị 
gởi khoản chi trả thông qua WSSR, hãy ký tên vào tờ cuối 
của lệnh để yêu cầu các dịch vụ cưỡng bách DCS.

Nếu quý vị không có một lệnh cấp dưỡng 
con, nhưng muốn có một lệnh thì sao?
Mặc dù chúng tôi không thể trợ giúp quý vị về kế hoạch 
chấm dứt hoặc nuôi dưỡng của quý vị, nhưng chúng tôi có 
thể có khả năng trợ giúp quý vị nhận được một lệnh hành 
chánh về cấp dưỡng con. 

Liên hệ với chúng tôi tại: 
1-800-442-KIDS 

hoặc truy cập vào trang 
web của chúng tôi tại: 

www.childsupportonline.wa.gov


