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Thông Báo cho Phụ Huynh 

Ngày 
      

Con của quý vị đang sống với một người chăm sóc không có quyền giám 
hộ hợp pháp đối với trẻ. Người chăm sóc đã được phê duyệt nhận tiền mặt 
Temporary Assistance for Needy Families (Trợ Cấp Tạm Thời cho Các Gia 
Đình có Hoàn Cảnh Khó Khăn, TANF). Division of Child Support (Bộ Phận 
Hỗ Trợ Trẻ Em) phải thông báo cho quý vị biết người chăm sóc đang nhận 
hỗ trợ tiền mặt cho con của quý vị, theo WAC 388-454-0025. 

Community Services Office (Văn 
Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng, CSO) 
      

Điện thoại 
1-877-501-2233 

Tên của Non-Custodial Parent (Phụ 
Huynh Không Trực Tiếp Nuôi Con) 
      

Địa Chỉ Thành Phố Tiểu Bang Mã Zip 
            WA       

TANF đã phê duyệt cho (các) con của quý vị được liệt kê dưới đây: 

              

              

              

Quyền của quý vị là gì?  
Division of Child Support (Bộ Phận Hỗ Trợ Trẻ Em) có bảy ngày để liên hệ với quý vị qua thư thông báo rằng (các) 
con của quý vị đã được phê duyệt nhận tiền mặt.  
Làm cách nào để yêu cầu địa chỉ hoặc vị trí của trẻ?  

• Quý vị có thể trực tiếp cung cấp lệnh tòa, quyền thăm viếng hoặc thời gian cư trú và bản tuyên thệ đã sửa 
đổi, cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh, tại Community Service Office (Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng, CSO) 
địa phương;  

• Quý vị có thể nhờ luật sư liên hệ với Division of Child Support (Bộ Phận Hỗ Trợ Trẻ Em); hoặc 
• Nếu quý vị sống bên ngoài tiểu bang Washington, vui lòng gửi yêu cầu có công chứng qua đường bưu điện 

giới thiệu bản thân, quan hệ với (các) trẻ và thông tin quý vị đang yêu cầu.  
Division of Child Support (Bộ Phận Hỗ Trợ Trẻ Em) có liên hệ với người chăm sóc khi quý vị yêu cầu địa  
chỉ không?  
Có, Division of Child Support (Bộ Phận Hỗ Trợ Trẻ Em) sẽ thông báo cho người chăm sóc biết quý vị đang yêu cầu 
địa chỉ của trẻ trước 30 ngày.  
Người chăm sóc có thể làm gì nếu họ không cảm thấy an toàn khi cung cấp cho quý vị địa chỉ của trẻ?  

• Người chăm sóc có thể cung cấp cho Division of Child Support (Bộ Phận Hỗ Trợ Trẻ Em) thông tin về bất kỳ 
mối lo ngại nào về lạm dụng/bỏ rơi,  

• Nộp đơn xin Lý Do Chính Đáng từ Division of Child Support (Bộ Phận Hỗ Trợ Trẻ Em, DCS), do lo sợ về mối 
đe dọa gây tổn hại cho người chăm sóc / (các) trẻ,  

• Nộp đơn yêu cầu điều trần hành chính và Administrative Law Judge (Thẩm Phán Luật Hành Chính) sẽ xác 
định xem Division of Child Support (Bộ Phận Hỗ Trợ Trẻ Em) có thể cung cấp địa chỉ cho quý vị hay không.  

Những dịch vụ nào có sẵn cho quý vị? 
Trung Tâm Liên Hệ Dịch Vụ Cộng Đồng DSHS 1-877-501-2233 hoặc TTY 1-800-833-6384. 
Division of Child Support of Children, Youth, and Families (Bộ Phận Hỗ Trợ Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình, 
DCYF), Tiểu bang Washington đường dây END HARM theo số 1-866-363-4276. 
Đường dây nóng Thông Tin về Thanh Niên Chạy Trốn của Tiểu Bang Washington 1-800-486-9612. 

 


