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Những số tiền cấp dưỡng con nhỏ mỗi tháng không trả sẽ bị xét xử.  Luật thời hạn hiệu lực ấn định khoảng thời gian thi 
hành theo phán quyết tòa án hay bị thu tiền. Sau khi các thời hạn hiệu lực đã qua, món nợ bị “hết hạn”, và không còn bị 
bắt buộc thi hành nữa.  Luật thời hạn hiệu lực cho một món nợ cấp dưỡng con nhỏ có thể tùy vào một vài yếu tố, chẳng 
hạn như ngày vào sổ bộ lệnh cấp dưỡng, nơi  vào sổ bộ lệnh cấp dưỡng, và lệnh cấp dưỡng được thực thi tại tiểu bang 
nào. Quý vị có thể tìm cố vấn pháp lý cho tình trạng nợ cấp dưỡng của quý vị và thời hạn hiệu lực áp dụng với lệnh cấp 
dưỡng con nhỏ của quý vị. 

HỦY BỎ 
Để cân nhắc cho một kế hoạch giảm bớt tiền hay trì hoãn việc trả tiền, tôi đồng ý xin hủy bỏ sự bảo vệ của bất cứ luật 
thời hạn hiệu lực nào với việc truy thu tiền cấp dưỡng con nhỏ mà tôi còn thiếu.  Nếu tôi thiếu tiền cấp dưỡng người phối 
ngẫu cho vị phụ huynh kia về bất cứ đứa con nào có tên trong lệnh hủy bỏ này, thì lệnh hủy bỏ này cũng sẽ ảnh hưởng 
đến lệnh cấp dưỡng cho người phối ngẫu còn thiếu vị phụ huynh đó.  Sự hủy bỏ này ảnh hưởng đến món nợ cấp dưỡng 
cho các con dưới đây: 

 

 

Sự hủy bỏ này được áp dụng cho: 

1. Bất cứ món nợ cấp dưỡng nào đúng hạn ngay bây giờ hoặc trong tương lai.  Sự hủy bỏ này bao gồm cấp dưỡng con 
nhỏ, trợ cấp y tế, và cấp dưỡng người phối ngẫu (cấp dưỡng vợ chồng) nếu có lệnh và nếu DCS đang thực thi lệnh 
cấp dưỡng con nhỏ của tôi. 

2. Bất cứ sự bảo vệ của luật thời hạn hiệu lực nào từ các đạo luật RCW 4.16.020, RCW 4.56.210, hoặc RCW 6.17.020. 

3. Bất cứ luật thời hạn hiệu lực nào của Tiểu Bang Washington hay luật thời hạn hiệu lực nào của tiểu bang khác làm 
giới hạn thời gian mà DCS có thể truy thu nợ cấp dưỡng của tôi. 

Sự hủy bỏ này không phục hồi lại bất cứ phán quyết nào hiện đang bị ngăn cấm bởi bất cứ đạo luật khác. DCS không thể 
truy thu bất cứ món nợ cấp dưỡng nào đã mất vì luật thời hạn hiệu lực.  Sự hủy bỏ này không cho phép tôi trả ít hơn số 
tiền cưỡng bức cấp dưỡng phải trả đủ hiện nay của tôi. 

Sự hủy bỏ này cho phép DCS truy thu tiền từ tôi cho đến khi tôi trả hết món nợ cấp dưỡng của tôi.  Sự hủy bỏ này bảo vệ 
người trả cấp dưỡng không phải trả cho món nợ cấp dưỡng bị thất thoát (trước đây không trả) nhờ luật thời hạn hiệu lực, 
nhưng không áp dụng giới hạn tới bất cứ tội trạng nào khác. Đạo luật RCW 74.20A.220 cho phép tôi thực hiện sự hủy bỏ này. 

Sự hủy bỏ này duy trì có hiệu lực đến khi DCS phóng thích bằng văn bản. 
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Ký tại       , Washington. 
 
         
NGÀY  CHỮ KÝ 

 
Gởi Tới: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-4420 
Fax:  866-668-9518 
 
Trong phần trả lời, nhớ ghi số hồ sơ: 
 

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. 
 




