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Quý vị có thể nhờ người nào đó (một thân nhân,  
bạn bè hoặc đại diện hợp pháp) thay mặt cho  
quý vị gọi DCS. 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.
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Tôi có phải chi  
trả cấp dưỡng  
con không nếu tôi 
đang nhận trợ cấp 
công cộng?

Chương Trình Cấp Dưỡng Con 
Của Tiểu Bang Washington 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.

Các Văn Phòng DCS

 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  800-457-6202 
   360-664-5000



Quý vị nợ cấp dưỡng con ngay cả khi quý vị không  
có tiền để chi trả.
Các khoản chi trả cấp dưỡng con phải trả mỗi tháng 
cho dù quý vị đang hưởng trợ cấp công cộng được biết 
đến là Trợ Cấp Tạm Thời cho Các Gia Đình Nghèo Khó 
(TANF), hoặc Trợ Cấp Chung như người cao tuổi, người 
mù, người khuyết tật (ABD), Trợ Cấp Phụ Nữ Mang Thai 
(PWA) và Nhu Cầu Nhà Ở và Khẩn Cấp (HENS).
Nếu quý vị không thể chi trả cấp dưỡng con của quý 
vị, quý vị sẽ có một khoản nợ đang chờ quý vị khi quý 
vị đi làm hoặc ngưng nhận trợ cấp. Việc này không 
trợ giúp quý vị hoặc con quý vị.

Tôi nên làm gì?
Gọi Nha Cấp Dưỡng Con (DCS) theo số 800-442-KIDS 
(5437) hoặc một trong các văn phòng của chúng tôi 
được liệt kê ở mặt sau tờ quảng cáo này. Nói với Nhân 
Viên Cưỡng Bách Cấp Dưỡng (SEO) của quý vị về khoản 
nợ của quý vị và lập một kế hoạch chi trả.

DCS có thể sai áp tiền trợ cấp công cộng của tôi không?
Không. DCS không thể lấy số tiền cấp dưỡng công cộng.

DCS có thể sai áp tiền lương của tôi không?
Có. DCS có thể lấy đến 50% tiền lương còn lại sau khi 
khấu trừ các khoản của quý vị nếu quý vị:
– kiếm được tiền lương hoặc
– nhận trợ cấp công cộng và kiếm được tiền lương.

DCS có thể sai áp tiền trong tài khoản ngân hàng  
của tôi không?
Có. DCS có thể lấy tiền trong ngân hàng và các tài 
khoản khác.
Chúng tôi yêu cầu ngân hàng gởi cho chúng tôi số 
tiền quý vị còn nợ hoặc số tiền chi trả cấp dưỡng con. 
Quý vị có thể có quyền sử dụng số tiền khác còn lại 
trong tài khoản của quý vị vào ngày kế tiếp. Nếu quý 
vị có một tài khoản chung và quý vị có thể cho chúng 
tôi biết tài khoản này có tiền lương của vợ/chồng quý 
vị, chúng tôi sẽ không lấy số tiền thuộc quyền sở hữu 
của vợ/chồng quý vị. DCS không lấy tiền nhận được 
từ TANF hoặc trợ cấp tiền mặt khác.

DCS không thể sai áp tiền lương của quý vị nếu:
– việc làm của quý vị được tài trợ bởi tiền TANF hoặc 
– quý vị đăng ký vào các chương trình việc làm như 

Community Jobs hoặc Job Corps.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi trở lại làm việc?
Gọi DCS và báo cho chúng tôi biết về việc làm mới 
của quý vị. Các luật lệ liên bang và tiểu bang yêu cầu 
chúng tôi truy thu ít nhất khoản chi trả cấp dưỡng 
hiện tại của quý vị cộng thêm khoản nào đó về số tiền 
nợ quá hạn (cũng được gọi là khoản nợ còn thiếu lại). 
Bất kỳ khi nào các khoản chi trả không được thực 
hiện và cấp dưỡng con quá hạn còn nợ,  
chúng tôi có thể:
– giữ lại 50% tiền lương của quý vị
– treo bằng lái xe của quý vị, và
– thực hiện các hành động khác (không cần báo cho 

quý vị biết trước khi chúng tôi hành động).
Chúng tôi có thể đồng ý nhận ít hơn cấp dưỡng hiện 
tại trong thời hạn cụ thể để tránh việc treo bằng lái 
xe của quý vị.

DCS có thể trợ giúp tôi như thế nào?
Một phiên điều trần hoặc hội đồng hội nghị có thể 
giảm bớt nợ cấp dưỡng con mà quý vị còn thiếu  
tiểu bang.
Nếu quý vị có một lệnh hành chánh sai hạn, quý  
vị có thể được phép yêu cầu một phiên điều trần trễ.
Nếu quý vị có một lệnh tòa hoặc một lệnh hành 
chánh, quý vị có thể yêu cầu một hội đồng hội nghị.
Nếu quý vị đã không có khả năng chi trả khoản  
nợ mà quý vị còn thiếu tiểu bang bởi vì hoàn cảnh 
quá khó khăn, chúng tôi sẽ xem xét các tùy chọn  
chi trả lại.

Lệnh cấp dưỡng con của tôi thay đổi (sửa đổi) có thể  
trợ giúp tôi không?
Khoản chi trả cấp dưỡng con của quý vị sẽ được  
thiết lập trong lệnh của quý vị để phản ảnh khả năng 
chi trả hiện tại của quý vị.
Việc sửa đổi một lệnh cấp dưỡng con là cách thức 
thay đổi số tiền chi trả cấp dưỡng con hiện tại.
Việc này không thay đổi số tiền của bất kỳ khoản  
nợ cấp dưỡng con nào trước đây chưa chi trả.
Việc này không xảy tự động – quý vị phải yêu cầu việc 
này, và làm việc với chúng tôi để được chấp nhận. 
Chúng tôi làm việc với Các Thẩm Phán Luật Hành 
Chánh và Luật Sư Công Tố để sửa đổi các lệnh. Có thể 
cần nhiều tháng để sửa đổi một lệnh.
Quý vị cũng có thể sửa đổi lệnh cấp dưỡng con của 
quý vị tại tòa bằng cách liên hệ với một luật sư hoặc 
Chuyên Viên Điều Giải Tại Tòa Án Về Luật Gia Đình.
Các chuyên viên điều giải làm việc tại văn phòng thư 
ký hạt. Một chuyên viên điều giải cung cấp các mẫu 
đơn và thông tin, về lệ phí quy trình “tự mình” nhưng 
không thể cho quý vị lời khuyên pháp lý. Việc kiện 
cáo “tự mình” có nghĩa là quý vị phải tự làm.

Công việc sửa đổi như thế nào?
Bất kể tình trạng của quý vị đã thay đổi cách đây bao 
lâu, cũng chỉ là các sửa đổi “tương lai”; điều này có 
nghĩa là chúng tôi không thể thay đổi số tiền chi trả 
trước đó, chỉ các khoản chi trả tương lai.


