
Tôi nhận thời 
gian nuôi dưỡng 
con và thăm nom 
con như thế nào?

Chương Trình Cấp Dưỡng Con 
Của Tiểu Bang Washington 

 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
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Các Nguồn Trợ Giúp Pháp Lý 
 

Northwest Justice Project Coordinated Legal Education, 
Advice & Referral (CLEAR) system (chỉ dành cho người  
có thu nhập thấp) 1-888-201-1014 hoặc 206-464-1519 
http://www.nwjustice.org 
 

CLEAR 
A coordinated legal education, advise and referral system 
1-888-201-1014  
1-888-201-9737 TDD 
 
Washington State Bar Association 
 

Để tìm các dịch vụ giới thiệu pháp lý gần nơi quý  
vị, hãy gọi 1-800-945-9722 
http://www.wsba.org 
 
Washington Courts 
 

Để tìm các dịch vụ pháp lý gần nơi quý vị, 
hãy gọi 1-800-945-9722 
http://www.wsba.org
 

Division of Child Support 
www.dshs.wa.gov/dcs/ 
 

Legal Clinics and Legal Information
wsba.org/atj/contact/legasst.htm
washingtonlawhelp.org
 

Division of Child Support
DCS-CRU@dshs.wa.gov 
 
Tất cả thông tin trong các hồ sơ DCS đều được bảo mật. 
Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi thông thường cho bất  
kỳ người nào, nhưng chúng tôi không thể bàn thảo các chi 
tiết cụ thể của hồ sơ trừ khi chúng tôi có sự cho phép bằng 
văn bản của quý vị.

Gọi văn phòng DCS gần nơi quý 
vị nhất hoặc gọi 800-442-KIDS 
(5437) để tìm văn phòng xử lý 
hồ sơ của quý vị.



Nha Cấp Dưỡng Con (DCS) có trợ giúp 
tôi các vấn đề thăm nom và nuôi dưỡng 
con không?
 

Không. Luật tiểu bang Washington (Bộ Luật Washington 
Đã Sửa Đổi 74.20.040), không cung cấp DCS thẩm quyền 
pháp lý để làm việc với các phụ huynh về mối quan tâm 
nuôi dưỡng con hoặc thăm nom con. 
 
Nếu quý vị không được phép gặp các con quý vị bởi vì 
một lệnh cấm tiếp xúc hoặc lệnh cấm bạo hành gia đình, 
quý vị nên liên hệ với một luật sư để xem quý vị có thể 
thay đổi luật này hay không. 
 
Một kế hoạch nuôi dưỡng con là gì?
 

Khi quý vị và phụ huynh kia không sống chung với nhau, 
quý vị có thể lập một kế hoạch giải thích cách thức quý 
vị sẽ nuôi dưỡng các con của quý vị. Một kế hoạch nuôi 
dưỡng con là một chứng từ pháp lý (được gọi là môt lệnh 
tòa) trình bày các thời điểm mà (các) trẻ sẽ ở (sống) với 
mỗi phụ huynh. Nếu các phụ huynh không đồng ý, một 
thẩm phán sẽ quyết định. 
 
Kế hoạch này giải quyết các vấn đề mà phụ huynh nghĩ là 
quan trọng trong việc dạy dỗ các con. Nó cũng nói đến 
nơi các con sẽ ở và cách thức các phụ huynh sẽ chia sẻ 
thời gian với các con họ. 
 
Tôi có thể lên một kế hoạch nuôi dưỡng con 
như thế nào? 
 

Các phụ huynh thường nộp các kế hoạch nuôi dưỡng con 
tại tòa khi họ nộp đơn ly hôn. Các phụ huynh không kết 
hôn cũng có thể nộp một kế hoạch nuôi dưỡng con ở tòa. 
Liên hệ với một luật sư, Điều Giải Viên Tòa Về Luật Gia 
Đình, các dịch vụ hòa giải hoặc một văn phòng pháp lý 
cộng đồng để trợ giúp quy trình này. 
 
Các Điều Giải Viên làm việc ở các văn phòng thư ký hạt. 
Một điều giải viên cung cấp các mẫu đơn và thông tin, 
thường tính lệ phí quy trình “tự mình” nhưng không thể 
cho quý vị lời khuyên pháp lý. Thực hiện hành động “tự 
mình” tại tòa có nghĩa là “tự quý vị thực hiện.” 
 
Để biết thêm thông tin, hãy gọi DCS, trụ sở tòa án địa 
phương của quý vị hoặc vào trang web các tòa án tại 
http://www.courts.wa.gov. Chọn danh mục tòa. Sau đó 
chọn điều giải viên trụ sở tòa.
 

Nếu tôi có một kế hoạch nuôi dưỡng con và 
phụ huynh kia không để cho tôi gặp các con 
tôi thì sao?
 

Nếu quý vị có một kế hoạch nuôi dưỡng con nhưng phụ 
huynh kia không thể hiện sự tôn trọng các điều khoản của 
kế hoạch, quý vị có thể liên hệ với một luật sư hoặc Điều Giải 
Viên Tòa Về Luật Gia Đình để yêu cầu phụ huynh kia đến tòa 
về tội không chấp hành quyết định của tòa. 
 
Tôi có thể được trợ giúp nữa như thế nào? 
 
Giải quyết tranh chấp thông qua quy trình hòa giải là hữu 
ích, nhưng không thể phù hợp với mọi người. Giải quyết 
tranh chấp: 
 

¡  Là tự nguyện cho cả hai phụ huynh. Không bắt buộc 
người nào sử dụng các dịch vụ hòa giải.

 

¡  Là một nơi quý vị có thể đi đến và nói về các vấn đề.
 

¡  Giúp quý vị bàn thảo và giải quyết các vấn đề với một 
người trung lập được huấn luyện.

 

¡ Giúp quý vị hiểu quan điểm lẫn nhau.  

¡  Không thích hợp khi có các vấn đề bạo hành gia đình.
 
Tôi có thể liên hệ với người nào đó để giúp tôi 
thiết lập hòa giải không?
 
Một số Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp (DRCs) thường tính 
lệ phí và một số trung tâm không cung cấp các dịch vụ hòa 
giải gia đình. Tất cả DRC không cung cấp các dịch vụ gia 
đình. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 800-280-4770 hoặc 
DRC gần nơi quý vị nhất. Trang web Resolution Washington 
cũng có thông tin hữu ích tại http://www.resolutionwa.org.

Các Trung Tâm Giải Quyết Tranh 
Chấp cung cấp các dịch vụ gia đình 
 
Eastern Washington  
 

¡ Inland Mediation Center  
 (Hạt Spokane)  509-456-0103
 

¡ Fulcrum Institute Dispute 
 Resolution Clinic  509-838-2799 
 
Central Washington  
 

¡ Benton Franklin DRC  509-783-3325
 

¡ DRC of Yakima and Kittitas Counties  509-453-8949
 

¡ Okanogan County DRC  509-826-1776 
 
Western Washington  
 

¡ King County DRC  206-443-9603
 

¡ DRC of Kitsap County 360-698-0968
 

¡ DRC of Lewis County  360-748-0492
 

¡ Mediation and Settlement Center  
 (Pacific and Grays Harbor Counties)  360-249-1925
 

¡ Peninsula DRC (Clallam and 
 Jefferson Counties)  360-452-8024
 

¡ Pierce County Center for 
 Dispute Resolution  253-572-3657
 

¡ DRC of Snohomish and 
 Island Counties  800-280-4770
 

¡ DRC of Thurston County 3 360-956-1155
 

¡ Whatcom DRC  360-676-0122 
 
Các Nhóm Hữu Ích Khác  
 

¡ Caring Connections (Clark County)  360-823-5178


