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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

Ñôn Xin Dòch Vuï Cöôõng Baùch Caáp Döôõng Daønh Cho 
Ngöôøi Khoâng Höôûng Trôï Caáp Xaõ Hoäi 

Application for Nonassistance Support Enforcement Services
Höôùng Daãn 

Haõy ñoïc kyõ baûn naøy. Hoaøn taát ñôn Chuyeån Giao Caáp Döôõng Con, Cam Keát Caùc Khoaûn Chi Traû Caáp Döôõng, 
vaø maãu ñôn naøy.Gôûi laïi caùc maãu ñôn ñaõ hoaøn taát cho Nha Caáp Döôõng Con (DCS) ôû ñòa chæ ghi nôi trang 4. Ngoaïi 
tröø chöõ kyù cuûa quyù vò, xin vieát nhöõng caâu traû lôøi baèng chöõ in chæ baèng möïc xanh hoaëc ñen. 

Thoâng Tin Veà Toâi 
TEÂN (TEÂN, TEÂN LOÙT, HOÏ) 

 

SOÁ ÑIEÄN THOAÏI 
(      ) 

SOÁ AN SINH XAÕ HOÄI 

ÑÒA CHÆ CÖ NGUÏ THAØNH PHOÁ TIEÅU BANG SOÁ BÖU CHÍNH 

Thoâng Tin Veà Phuï Huynh Khoâng Nuoâi Con 
TEÂN (TEÂN, TEÂN LOÙT, HOÏ) 

Caùc Khoaûn Chi Traû 
Toâi hieåu raèng DCS coù theå chuyeån tröïc tieáp tieàn caáp döôõng vaøo tröông muïc chi phieáu hay tieát kieäm cuûa toâi qua caùch 
Chuyeån Ngaân Baèng Ñieän Töû (EFT). Toâi cho pheùp ñöôïc chuyeån nhaän tieàn tröïc tieáp baèng caùch ñieàn vaøo döôùi ñaây 
nhöõng chi tieát cuûa ngaân haøng. (Keøm theo moät chi phieáu troáng khoâng coù hieäu löïc thanh toaùn.) 

Teân Ngaân Haøng Soá cuûa Vieän Taøi Chaùnh Ngaân Haøng 

 Tröông Muïc Chi Phieáu  Tröông Muïc Tieát Kieäm 
Soá cuûa Tröông Muïc Ngaân Haøng 
Neáu toâi khoâng cho pheùp kyù thaùc tröïc tieáp, DCS seõ töï ñoäng gôûi cho toâi moät theû tieàn maët VISA coù giaù trò 
ñöôïc löu tröõ, theû ghi nôï cuûa DCS. Neáu DCS ghi danh toâi vaøo chöông trình theû ghi nôï cuûa DCS, thì DCS seõ chuyeån 
caùc khoaûn chi traû caáp döôõng cuûa toâi vaøo theû naøy hôn laø vaøo theû tröông muïc nhaø baêng cuûa toâi.  Trong haàu heát 
moïi tröôøng hôïp, caùc khoaûn chi traû caáp döôõng seõ coù trong tröông muïc ngaân haøng cuûa toâi hoaëc trong theû ghi nôï DCS 
cuûa toâi trong voøng ba ngaøy laøm vieäc sau khi DCS aùp duïng cho hoà sô.cuûa toâi.  Theû ghi nôï cuûa DCS coù theå duøng taïi 
baát kyø nôi naøo coù nhaän theû VISA hoaëc taïi caùc maùy ATM. Toâi coù theå bieát theâm thoâng tin veà vieäc traû tieàn baèng 
heä thoáng ñieän töû, hoaëc tìm hieåu veà nhöõng löïa choïn khaùc cuûa toâi ñeå nhaään caùc chi traû baèng caùch goïi soá 800-468-
7422 hoaëc vaøo maïng ñieän toaùn ôû ñòa chæ www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support. 

Cam Keát 
Toâi cam keát raèng toâi: 

1. Seõ khoâng nhaän vaø ñaõ khoâng xin dòch vuï cöôõng baùch caáp döôõng taïi moät tieåu bang hay cô quan naøo khaùc.
2. Laø ngöôøi ñang nuoâi döôõng caùc con maø hieän nay toâi ñang xin caáp döôõng hoaëc toâi ñaõ laø ngöôøi thöïc söï nuoâi

döôõng caùc con trong thôøi gian ñaõ coù moùn nôï caáp döôõng.
3. Coù söï cho pheùp chaêm soùc caùc con cuûa ngöôøi nuoâi döôõng hôïp phaùp.
4. Ñaõ khoâng töôùc quyeàn ngöôøi thöïc söï nuoâi döôõng hôïp phaùp moät caùch phi lyù veà vieäc nuoâi döôõng caùc con.
5. Seõ khoâng nhaän tieàn trôï caáp xaõ hoäi cho caùc con.

Toâi xaùc nhaän raèng nhöõng lôøi khai treân ñaây laø ñuùng söï thaät vaø chính xaùc, vaø xin chòu moïi hình phaït theo luaät tieåu 
bang Washington neáu khai gian. 
CHÖÕ KYÙ NÔI KYÙ TEÂN NGAØY 

Söï thöøa nhaän veà caùc khoaûn chi traû ñaõ gôûi nhaàm vaø/hoaëc caùc khoaûn chi traû quaù möùc. Tröø khi toâi ñaùnh daáu 
vaøo oâ “Khoâng” döôùi ñaây, chöõ kyù cuûa toâi treân ñôn xin naøy cho pheùp Nha Caáp Döôõng Con (DCS) ñöôïc giöõ laïi toái ña 
10 phaàn traêm caùc khoaûn chi traû caáp döôõng con hieän thôøi cuûa toâi vaø taát caû caùc khoaûn chi traû quaù haïn ñöôïc thöïc 
hieän treân hoà sô naøy cho ñeán khi caùc khoaûn chi traû ñaõ gôûi nhaàm ñöôïc thu hoài ñaày ñuû.   

  Khoâng.  Xin lieân heä vôùi toâi tröôùc khi quyù vò coá gaéng thu hoài moät khoaûn chi traû ñaõ gôûi nhaàm töø caùc khoaûn 
chi traû caáp döôõng trong töông lai cuûa toâi. 

DCS seõ cung caáp cuøng moät möùc toaøn boä caùc dòch vuï cöôõng baùch duø toâi coù ñaùnh daáu vaøo oâ “Khoâng” hay 
khoâng. DCS coù theå söû duïng caùc bieän phaùp truy thu khaùc ñeå thu hoài moät khoaûn chi traû ñaõ gôûi nhaàm, maø coù theå 
bao goàm vieäc giöõ laïi thu nhaäp vaø caùc bieän phaùp haønh ñoäng khaùc ñöôïc cho pheùp theo RCW 74.20A.270. 
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Toâi muoán DCS cung caáp dòch vuï cöôõng baùch caáp döôõng con cho toâi vaø caùc con toâi. Toâi muoán DCS nhaän vaø kyù 
teân chuyeån giao taát caû caùc soá tieàn traû caáp döôõng (nhö chi phieáu, ngaân phieáu, chuyeån ngaân baèng ñieän töû, v.v.) ñaõ 
thu ñöôïc cho toâi. 
Neáu toâi ñang nhaän tieàn caáp döôõng con qua toøa cuûa boä laïc hay tieåu bang hoaëc qua cô quan caáp döôõng con cuûa boä 
laïc hay tieåu bang, toâi muoán toøa aùn hay cô quan ñoù gôûi taát caû caùc soá tieàn traû ñeán DCS. 
Toâi ñaõ ñoïc vaø hieåu baûn Thoâng Baùo veà Cöôõng Baùch Caáp Döôõng Daønh Cho Ngöôøi Khoâng Höôûng Trôï Caáp 
Xaõ Hoäi maø toâi ñaõ nhaän cuøng vôùi baûn naøy. 
Toâi hieåu raèng: 

1. Toâi phaûi traû cho DCS $35.00 tieàn leä phí haøng naêm neáu toâi chöa bao giôø nhaän Trôï Caáp Taïm Daønh Cho Gia
Ñình Tuùng Thieáu (TANF), TANF cuûa Boä Laïc, hoaëc Trôï Caáp Daønh Cho Gia Ñình Coù Con Nhoû (AFDC) cho nhöõng
treû em trong gia ñình toâi. DCS giöõ leä phí naøy (trong khoaûng thôøi gian töø ngaøy 1 thaùng Möôøi ñeán ngaøy 30 thaùng
Chín) töø tieàn thu cuûa caáp döôõng con sau khi DCS ñaõ giao cho toâi $550.00 tieàn caáp döôõng con trong vuï caáp
döôõng cuûa naêm taøi khoùa lieân bang.  Neáu toâi coù treân moät vuï caáp döôõng, toâi coù theå bò tröø tieàn leä phí cho
moãi vuï töø soá tieàn $550.00 ñaõ giao cho toâi. Neáu toâi ñöôïc höôûng TANF, TANF cuûa Boä Laïc, hoaëc AFDC töø
tieåu bang khaùc toâi phaûi cung caáp cho DCS baèng chöùng, thí duï nhö baûn tuyeân theä töø cô quan trôï caáp
xaõ hoäi hoaëc baûn sao cuûa hoà sô höôûng trôï caáp coù thò thöïc. DCS coù theå tính tieàn leä phí cho ñeán khi
toâi cung caáp baèng chöùng từ ñoù. Nếu chi trả khoản lệ phí là $35 sẽ làm cho gia đình quý vị khó khăn, quý vị có thể xin
DCS môt ngoại lệ bằng cách yêu cầu một Hội Đồng Hội Nghị.Các Dịch Vụ Cưỡng Chế Cấp Dưỡng.

2. Neáu DCS chuyeån hoâ sô toâi tôùi moät tieåu bang khaùc ñeå cöôõng baùch, thì tieåu bang ñoù coù theå tính leä phí cho
moät dòch vuï ñaëc bieät.  Tieåu bang ñoù coù theå thu leä phí cuûa hoï baèng caùch giöõ laïi moät phaàn trong soá tieàn thu
caáp döôõng con nhoû.

3. DCS seõ caàn tieát loä teân toâi vaø caùc teân cuûa caùc con toâi cho ngöôøi phuï huynh khoâng tröïc tieáp nuoâi con.
4. Toâi phaûi cho DCS bieát soá an sinh xaõ hoäi cuûa toâi. DCS seõ duøng soá naøy cho muïc ñích cöôõng baùch caáp döôõng

nhö ñaõ quy ñònh trong Muïc IV-D cuûa Boä Luaät An Sinh Xaõ Hoäi.
5. DCS khoâng theå thu soá nôï caáp döôõng con bò loaïi boû bôûi luaät giôùi haïn thôøi hieäu.
6. DCS khoâng theå ñoøi hoûi boä laïc Da Ñoû, thöông nghieäp do daân boä laïc laøm chuû, hay thöông nghieäp do ngöôøi Da

Ñoû laøm chuû treân khu ñaát rieâng phaûi giöõ laïi tieàn caáp döôõng töø tieàn löông ñeå traû cho phuï huynh khoâng tröïc
tieáp nuoâi con. Neáu boä laïc vaø DCS coù söï thoûa thuaän veà vieäc naøy, DCS seõ yeâu caàu boä laïc thi haønh leänh
caáp döôõng cuûa toâi.

7. DCS seõ löu leänh caáp döôõng cuûa toâi trong Cô Quan Ñaêng Kyù Caáp Döôõng Tieåu Bang Washington (WSSR).
8. Neáu toâi coù leänh toøa ñoøi hoûi ngöôøi phuï huynh khoâng tröïc tieáp nuoâi con phaûi traû caáp döôõng qua WSSR, thì vuï

caáp döôõng cuûa toâi seõ phaûi giöõ laïi trong WSSR cho tôùi khi toøa huûy boû leänh ñoù.
9. DCS seõ phaân bổ caùc khoaûn truy thu caáp döôõng con treân hoà sô cuûa toâi theo ñoøi hoûi cuûa luaät lieân bang vaø

tieåu bang. DCS seõ:
a. AÙp duïng tieàn caáp döôõng hieän thôøi cuûa toâi vaøo thaùng maø cô quan nhaän ñöôïc tieàn.
b. Gôûi cho toâi tieàn caáp döôõng hieän thôøi. (Neáu ngöôøi phuï huynh khoâng tröïc tieáp nuoâi con phaûi traû tieàn cho

nhieàu leänh caáp döôõng vaø khoaûn truy thu khoâng ñuû chi cho taát caû caùc leänh caáp döôõng hieän thôøi, DCS
seõ chia ñoàng ñeàu khoaûn truy thu naøy cho caùc vuï caáp döôõng.)

c. Vaãn giöõ khoaûn leä phí traû tieàn haøng naêm laø $35.00 (trong khoaûng thôøi gian töø ngaøy 1 thaùng Möôøi ñeán
ngaøy 30 thaùng Chín), neáu toâi chöa bao giôø höôûng tieàn AFDC, TANF, hoaëc tieàn TANF cuûa Boä Laïc trong tö
caùch laø ngöôøi nuoâi con döôùi tuoåi vò thaønh nieân, sau khi soá tieàn $550.00 caáp döôõng ñaõ giao cho toâi cuûa
vuï caáp döôõng trong naêm.

d. AÙp duïng nhöõng khoaûn truy thu vöôït quaù tieàn caáp döôõng hieän thôøi cuûa moät thaùng ñeå traû tieàn caáp
döôõng con quaù haïn (neáu coù)

e. Neáu toâi ñaõ nhaän TANF hay AFDC trong thời gian trước đây, thì DCS seõ phaân phoái caáp döôõng con nhoû quaù
haïn (ngoaïi tröø caùc chi traû töø Sôû Thueá Vuï (IRS) nhö sau:
(1) Thöù nhaát, đối với baát kyø khoaûn caáp döôõng quaù haïn naøo phaûi trả cho toâi maø chöa töøng bao giôø ñöôïc

chuyển cho tieåu bang.
(2) Thöù hai, đối với baát kyø khoaûn caáp döôõng quaù haïn naøo maø ñaõ taïm thôøi ñöôïc chuyển cho tieåu bang.
(3) Thöù ba, đối với baát kyø khoaûn caáp döôõng quaù haïn naøo phaûi traû cho toâi ñeå caáp döôõng y teá cuûa caùc

con toâi.
(4) Thöù tö, ñoái vôùi baát kyø khoaûn caáp döôõng quaù haïn naøo ñöôïc chuyển laâu daøi cho tieåu bang theo moät

chæ ñònh trôï caáp coâng coäng tröôùc ngaøy 1 thaùng Möôøi, naêm 1997 hay ñöôïc chæ ñònh sau ngaøy ñoù vì
moät phuùc lôïi xaõ hoäi ñaõ ñöôïc traû cho toâi thaùng ñoù.

(5) Thöù naêm, ñoái vôùi baát kyø khoaûn caáp döôõng y teá naøo ñaõ ñöôïc chuyeån ñeán cho tieåu bang.
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10. Truy thu nhaän ñöôïc töø IRS luoân luoân aùp duïng cho khoaûn caáp döôõng quaù haïn. Caùc chi traû töø IRS ñöôïc phaân
phoái theo thöù thöï sau: 

a. Thöù nhaát, tôùi caáp döôõng taøi chaùnh quaù haïn ñöôïc chæ ñònh vónh vieãn.
b. Thöù hai, tôùi caáp döôõng taøi chaùnh quaù haïn ñöôïc chæ ñònh taïm thôøi.
c. Thöù ba, tôùi caáp döôõng y teá quaù haïn ñöôïc chæ ñònh vónh vieãn.
d. Thöù tö, tôùi baát cöù caáp döôõng naøo coøn thieáu chöa bao giôø ñöôïc chæ ñònh cho tieåu bang.

11. WAC-388-14A-2037 giaûi thích tieàn nôï coøn khaát laïi ñöôïc chæ ñònh vónh vieãn.  Ñaïo luaät WAC 388-14A-2308 giaûi
thích tieàn nôï coøn khaát laïi ñöôïc chæ ñònh taïm thôøi.

12. Toâi phaûi hoaøn traû soá tieàn maø DCS chi traû cho toâi neáu toâi:
a. DCS gôûi nhaàm tieàn cho toâi.
b. Nhaän nhieàu tieàn hôn soá tieàn maø phuï huynh khoâng nuoâi con coøn nôï (cuõng ñöôïc goïi laø moät khoaûn chi traû

quaù möùc). 
13. DCS coù theå thu hoài khoaûn chi traû quaù möùc vaø/hoaëc khoaûn chi traû nhaàm baèng caùch giöõ laïi khoaûn caáp

döôõng con trong töông lai ñoái vôùi toâi, maø khoâng caàn thoâng baùo theâm cho toâi. Ñaây ñöôïc goïi laø biện pháp “buø
tröø” vaø ñöôïc cho pheùp bôûi RCW 26.23.035(3).  Toâi coù theå yeâu caàu baèng vaên baûn treân trang moät cuûa ñôn xin
naøy raèng DCS lieân heä vôùi toâi tröôùc khi tìm kieám bieän phaùp thu hoài khoaûn chi traû baèng caùch buø tröø.  DCS
coù theå lieân heä vôùi toâi vaøo ngaøy sau ñoù ñeå yeâu caàu cho pheùp buø tröø hoaëc ñeå thoâng baùo cho toâi bieát
baèng vaên baûn raèng DCS döï ñònh thu hoài moät khoaûn chi traû baèng caùch buø tröø, tröø khi toâi phaûn öùng.  Khi
DCS coù quyeàn thu hoài theo caùch buø tröø, caùc tröôøng hôïp sau ñaây xaûy ra:
a. DCS giöõ laïi toái ña 10 phaàn traêm caùc khoaûn chi traû caáp döôõng hieän thôøi trong töông lai cuûa toâi.
b. DCS giöõ laïi toái ña 100 phaàn traêm caùc khoaûn chi traû caáp döôõng quaù haïn trong töông lai cuûa toâi.

14. DCS coù theå thöïc hieän caùc bieän phaùp truy thu khaùc ñöôïc cho pheùp bôûi RCW 74.20A.270 ñeå thu hoài caùc khoaûn
chi traû quaù möùc vaø/hoaëc caùc khoaûn chi traû ñaõ gôûi nhaàm cho toâi.  Vieäc naøy aùp duïng ngay khi toâi ngöng
nhaän caùc khoaûn chi traû caáp döôõng con thoâng qua DCS. DCS choïn giaûi phaùp naøy, DCS seõ gôûi moät thoâng baùo
cho toâi.  Neáu khoâng nhaän ñöôïc moät tröôøng hôïp phaûn ñoái naøo, DCS ñöôïc cho pheùp
a. Gôûi cho sôû laøm cuûa toâi hay baát cöù ngöôøi naøo hoaëc toå chöùc naøo khaùc ñang giöõ laïi taøi saûn cuûa toâi

cho Khoản Löu Giöõ Thu Nhập để Caáp Döôõng. Leänh / thoâng baùo naøy ñoøi hoûi sôû laøm, ngöôøi naøo hoaëc cô
quan naøo khaùc phaûi giöõ laïi soá tieàn  cuûa khoaûn chi traû nhaàm vaø/hoaëc khoaûn chi traû quaù möùc töø tieàn
löông, thu nhaäp hay taøi saûn cuûa toâi.

b. Noäp ñôn xin cheá taøi treân taøi saûn vaø baát ñoäng saûn cuûa toâi.
c. Duøng baát kyø bieän phaùp truy thu naøo cuûa DCS hieän coù theo Chöông 26.09, 26.18, 26.23, vaø 74.20 cuûa RCW.

15. RCW 26.23.110 cho pheùp DCS ñöôïc thu tieàn chi phí y teá chöa hoaøn laïi (keå caû tieàn copayment, tieàn khaáu tröø
[deductible] vaø tieàn ñoùng baûo hieåm haøng thaùng nhö ñaõ quy ñònh trong WAC 388-14A-1020) ñang nôï thay cho caùc
treû töø toâi trong moät soá hoaøn caûnh naøo ñoù. DCS coù theå laøm vieäc naøy baèng caùch:
a. Giaûm bôùt soá nôï thieáu toâi.
b. Giaûm bôùt baát cöù soá nôï caáp döôõng hieän taïi naøo thieáu toâi coøn khoâng quaù 50 phaàn traêm moãi thaùng
trong moät naêm hoaëc ít hôn.
c. Môû vuï truy thu môùi ñeå ñoøi nôï toâi vaø ñöôïc duøng baát kyø bieän phaùp truy thu naøo cuûa DCS ngoaïi tröø vieäc

treo baèng laùi xe.
16. Neáu leänh caáp döôõng cuûa toâi ñoøi hoûi toâi phaûi cung caáp baûo hieåm söùc khoûe, DCS coù theå baét buoäc thi

haønh neáu phuï huynh khoâng tröïc tieáp nuoâi con yeâu caàu ñieàu naøy.  Söï cöôõng baùch coù theå bao goàm vieäc
thieát laäp moät khoaûn baét buoäc caáp döôõng y teá baèng tieàn maët cho chi phí baûo hieåm haøng thaùng, khoâng quaù
25 phaàn traêm cuûa khoaûn baét buoäc caáp döôõng con cô baûn cuûa toâi ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc baûng tính ñoái
vôùi leänh caáp döôõng cuûa toâi.

17. DCS khoâng ñaïi dieän cho toâi hoaëc cho ngöôøi phía beân kia trong leänh caáp döôõng con cuûa toâi. Ñeå baûo veä quyeàn
lôïi cuûa toâi, toâi phaûi tham döï taát caû caùc buoåi ñieàu giaûi hay ra toøa veà leänh caáp döôõng con cuûa toâi. Neáu toâi
khoâng ñeán vaø khoâng tham döï buoåi ñieàu giaûi, thì Thaåm Phaùn Luaät Haønh Chaùnh coù theå chaáp thuaän baát cöù
yeâu caàu naøo cuûa DCS hay cuûa phía beân kia trong leänh caáp döôõng maø khoâng caàn phaûi thoâng baùo theâm cho
toâi.

18. DCS coù theå chuyeån tröïc tieáp tieàn caáp döôõng vaøo tröông muïc ngaân haøng cuûa toâi qua caùch Chuyeån Ngaân
Baèng Ñieän Töû (EFT). Neáu toâi khoâng cho pheùp chuyeån nhaän tieàn tröïc tieáp, DCS seõ töï ñoäng gôûi cho toâi
moät theû tieàn maët VISA coù giaù trò ñöôïc löu tröõ, goïi laø theû ghi nôï cuûa DCS. Neáu DCS ghi danh toâi vaøo
chöông trình ghi nôï cuûa DCS, thì DCS kyù thaùc caùc soá tieàn caáp döôõng con nhoû cuûa toâi vaøo theû naøy hôn laø
vaøo tröông muïc nhaø baêng cuûa toâi.  Trong haàu heát moïi tröôøng hôïp, tieàn caáp döôõng ñöôïc chuyeån vaøo tröông
muïc ngaân haøng cuûa toâi hoaëc vaøo theû ghi nôï DCS cuûa toâi trong voøng ba ngaøy laøm vieäc sau khi DCS aùp duïng
cho hoà sô. Theû ghi nôï cuûa DCS coù theå duøng taïi baát kyø nôi naøo coù nhaän theû VISA hoaëc taïi caùc maùy ATM.
Ñeå bieát theâm thoâng tin veà vieäc traû tieàn baèng heä thoáng ñieän töû hay caùc löïa choïn khaùc ñeå nhaän tieàn chi
traû, toâi coù theå goïi soá 800-468-7422 hoaëc truy caäp tröïc tuyeán taïi www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support.

19. DCS coù theå gôûi thö thoâng baùo cho toâi baèng thö thöôøng (first class mail). DCS coù theå gôûi nhöõng thoâng baùo naøy
ñeán ñòa chæ sau cuøng cuûa toâi maø hoï bieát.
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APPLICATION FOR NONASSISTANCE SUPPORT ENFORCEMENT SERVICES 
Trang 4 

Toâi ñoàng yù: 
1. Gôûi cho DCS taát caû khoaûn chi traû caáp döôõng maø toâi nhaän ñöôïc töø baát kyø ngöôøi naøo khaùc ngoaøi

DCS. Toâi phaûi gôûi cho DCS caùc khoaûn chi traû naøy trong voøng taùm ngaøy.
2. Cho DCS bieát ngay laäp töùc neáu caùc con toâi nhaän ñöôïc baát kyø khoaûn naøo sau ñaây ñaõ chi traû nhaân

danh phuï huynh khoâng tröïc tieáp nuoâi con. Phuï huynh khoâng tröïc tieáp nuoâi con coù theå nhaän ñöôïc tín
duïng chi traû caáp döôõng daønh cho caùc khoaûn chi traû phuùc lôïi maø caùc con quyù vò nhaän ñöôïc. Quyù vò
coù theå ñöôïc yeâu caàu xaùc nhaän caùc khoaûn chi traû naøy. Neáu tín duïng cung caáp cho thaáy raèng phuï
huynh khoâng tröïc tieáp nuoâi con ñaõ chi traû quaù möùc, quyù vò coù theå ñöôïc yeâu caàu traû laïi soá tieàn ñaõ
chi traû quaù möùc. Thoâng thöôøng, phuï huynh tröïc tieáp nuoâi con cuûa caùc con phaûi noäp ñôn xin caùc phuùc
lôïi ñoù.
a. Moät khoaûn phuùc lôïi ñaõ ñöôïc chi traû bôûi Boä Lao Ñoäng vaø Kyõ Ngheä hoaëc khoaûn phuùc lôïi boài

thöôøng cuûa moät nhaân vieân ñaõ ñöôïc chi traû bôûi ngöôøi töï baûo hieåm ñöôïc thanh toaùn sau ngaøy 1
Thaùng Baûy, 1990.

b. Moät khoaûn phuùc lôïi cho ngöôøi phuï thuoäc bò khuyeát taät hoaëc phuùc lôïi hoài höu töø Sôû An Sinh Xaõ
Hoäi ñöôïc thanh toaùn sau ngaøy 1 Thaùng Baûy, 1990.

c. Moät phaàn cuûa caùc phuùc lôïi töø Boä Cöïu Chieán Binh vaøo hoaëc sau ngaøy 24 Thaùng Baûy, 2015.
3. Cho DCS bieát neáu toâi nhôø moät ngöôøi hay moät cô quan khaùc truy thu caáp döôõng con cho toâi.
4. Cho DCS bieát neáu ñòa chæ cuûa toâi hay caùc con toâi thay ñoåi.
5. Gôûi cho DCS caùc baûn sao cuûa taát caû leänh caáp döôõng maø thay ñoåi caùc yeâu caàu caáp döôõng hoaëc

vieäc nuoâi döôõng caùctreû ñaõ chæ ñònh trong hoà sôï cuûa toâi.

Neáu quyù vò coù caùc thaéc maéc naøo, xin lieân heä: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 

Trong voøng  khu vöïc goïi 

Ngoaøi vuøng  khu vöïc goïi 
Caùc dòch vuï ñaëc bieät daønh cho ngöôøi caâm ñieác TTY/TDD hieän saün saøng hoã trôï cho nhöõng ngöôøi bò 
khuyeát taät veà nghe noùi. 
Truy caäp vaøo trang web cuûa chuùng toâi taïi:  www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 

Khoâng ñöôïc phaân bieät ñoái xöû vôùi baát kyø ngöôøi naøo veà chuûng toäc, maøu da, nguoàn goác, tín ngöôõng, 
toân giaùo, tuoåi taùc hoaëc khuyeát taät trong vieäc tuyeån duïng, saép xeáp coâng vieäc hoaëc baát kyø khía caïnh 
naøo trong caùc hoaït ñoäng cuûa chöông trình. Bieåu maãu naøy hieän coù ôû caùc ñònh daïng khaùc nhau tuøy theo 
yeâu caàu. 
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Thông báo Tiền Sáp nhập U.S. Bank ReliaCard® 
Tên Chương trình: Washington Division of Child Support (Cơ quan Hỗ trợ 
Trẻ em Bang Washington) 
Ngày Tham chiếu: 06/2017 

Bạn có các tùy chọn về cách nhận tiền, 
bao gồm gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn hoặc vào thẻ trả trước này. 

Hỏi chi nhánh ngân hàng của bạn về các tùy chọn sẵn có và đưa ra lựa chọn. 

Phí tháng 

$0 
Mỗi lần mua 

$0 
Phí rút tại ATM 

$0 cùng ngân hàng

$0,99* khác ngân hàng

Nạp tiền vào 
tài khoản 

Không 
áp dụng 

Truy vấn Số dư tại ATM (cùng ngân hàng hoặc khác ngân hàng) $0 

Chăm sóc Khách hàng (tự động hoặc trò chuyện trực tiếp) $0 mỗi cuộc gọi 

Không hoạt động $0 

Chúng tôi tính 3 loại phí khác. Một trong số đó là: 

Đổi Thẻ (chuyển phát tiêu chuẩn hoặc nhanh)    $0 hoặc $15 

* Phí này có thể thấp hơn tùy vào cách thức và địa điểm sử dụng thẻ này.
Tham khảo Bảng Phí đi kèm để biết cách thức truy cập miễn phí thông tin về tiền và số dư của bạn.

Không có tính năng thấu chi/tín dụng. 
Tiền của bạn được hưởng bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang FDIC. 

Để biết thông tin chung về các tài khoản trả trước, truy cập cfpb.gov/prepaid. 
Xem thông tin chi tiết và điều kiện áp dụng các loại phí và dịch vụ kèm trong gói thẻ hoặc gọi đến 
1-866-363-4136 hoặc truy cập usbankreliacard.com.
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Biểu Phí U.S. Bank ReliaCard® 
Tên Chương trình: Washington Division of Child Support (Cơ quan Hỗ trợ Trẻ em Bang Washington) 
Ngày Hiệu lực: 05/2018 

Tất cả phí Số tiền Thông tin chi tiết 

Nhận tiền mặt 

Rút tiền tại ATM 
(cùng ngân hàng) 

$0 Đây là phí áp dụng cho mỗi lần rút tiền. “Cùng ngân hàng” chỉ mạng lưới ATM của ngân hàng 
U.S. Bank hoặc MoneyPass®. Có thể tìm thấy địa điểm tại usbank.com/locations hoặc 
moneypass.com/atm-locator. 

Rút tiền ATM 
(khác ngân hàng) 

$0,99 Đây là phí áp dụng cho mỗi lần rút tiền. Đây là phí được miễn cho hai lần rút tiền mặt đầu tiên 
tại máy ATM mỗi tháng, bao gồm cả Rút tiền tại ATM (khác ngân hàng) lẫn Rút tiền tại ATM 
Quốc tế. “Khác ngân hàng” chỉ tất cả các ATM nằm ngoài hệ thống của U.S. Bank hoặc 
MoneyPass. Bạn cũng có thể bị công ty khai thác ATM ngay cả khi bạn không hoàn tất giao 
dịch. 

Rút tiền Mặt tại Quầy $0 Đây là phí chúng tôi tính khi bạn rút tiền mặt từ thẻ tại quầy giao dịch của ngân hàng hoặc liên 
hiệp tín dụng chấp nhận thẻ Visa®. 

Thông tin 

Truy vấn Số dư tại ATM 
(cùng ngân hàng) 

$0 Đây là phí chúng tôi tính cho mỗi lần truy vấn. “Cùng ngân hàng” chỉ mạng lưới ATM của ngân 
hàng U.S. Bank hoặc MoneyPass. Có thể tìm thấy địa điểm tại usbank.com/locations hoặc 
moneypass.com/atm-locator. 

Truy vấn Số dư tại ATM 
(khác ngân hàng) 

$0 Đây là phí chúng tôi tính cho mỗi lần truy vấn. “Khác ngân hàng” chỉ tất cả các ATM nằm ngoài 
hệ thống của U.S. Bank hoặc MoneyPass. Bạn cũng có thể bị nhà khai thác ATM tính phí. 

Sử dụng thẻ ngoài Hoa Kỳ. 

Giao dịch Quốc tế 2% Đây là khoản phí chúng tôi tính khi bạn sử dụng thẻ của mình để mua hàng từ người bán nước 
ngoài và rút tiền mặt từ máy ATM nước ngoài và là tỷ lệ phần trăm số tiền giao dịch bằng đô la 
sau khi tiến hành chuyển đổi tiền. Một số giao dịch với người bán và tại ATM, ngay cả khi bạn 
và/hoặc người bán hoặc máy ATM đặt tại Hoa Kỳ, được coi là giao dịch nước ngoài theo quy 
định về mạng hiện hành và chúng tôi không kiểm soát cách thức những người bán, máy ATM 
và các giao dịch này được phân loại cho mục đích này . 

Rút tiền ATM Quốc tế $2,5 Đây là phí áp dụng cho mỗi lần rút tiền. Đây là phí được miễn cho hai lần rút tiền mặt đầu tiên 
tại máy ATM mỗi tháng, bao gồm cả Rút tiền tại ATM (khác ngân hàng) lẫn Rút tiền tại ATM 
Quốc tế. Bạn cũng có thể bị công ty khai thác ATM ngay cả khi bạn không hoàn tất giao dịch. 

Khác 

Đổi Thẻ $0 Đây là phí chúng tôi tính mỗi lần gửi thông thường (tối đa 10 ngày làm việc) thẻ được đổi 
của bạn. 

Chuyển phát Nhanh Thẻ được đổi $15 Đây là phí chúng tôi tính mỗi lần chuyển phát nhanh (tối đa 3 ngày làm việc) Thẻ được đổi 
của bạn. 

Tiền của bạn được hưởng bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang FDIC. Tiền của bạn sẽ bị giữ tại Hiệp hội Quốc gia Ngân hàng Hoa Kỳ 
(U.S. Bank National Association), một định chế được FDIC bảo hiểm, và được bảo hiểm đến $250.000 bởi FDIC trong trường hợp U.S. Bank phá sản. 
Xem fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html để biết thông tin chi tiết. 

Không có tính năng thấu chi/tín dụng. 
Liên hệ Chăm sóc Chủ thẻ bằng cách gọi đến 1-866-363-4136, gửi thư đến Hộp thư 551617, Jacksonville, FL 32255 hoặc truy cập 
usbankreliacard.com. 

Để biết thông tin chung về các tài khoản trả trước, truy cập cfpb.gov/prepaid. Nếu bạn có khiếu nại về tài khoản thẻ trả trước, hãy gọi đến Cục Bảo vệ 
Tài chính Khách hàng theo số 1-855-411-2372 hoặc truy cập cfpb.gov/complaint. 

Mặc dù việc trao đổi thông tin của Ngân hàng Hoa Kỳ này được cung cấp bằng tiếng Việt, nhưng không phải mọi trao đổi thông tin tiếp theo đều bằng 
ngôn ngữ đó. Một số dịch vụ và thư từ, bao gồm các tài liệu quan trọng liên quan đến việc mở và duy trì các sản phẩm của chúng tôi (như hợp đồng và 
sao kê tài khoản), một số số điện thoại, trang web nhất định và trao đổi thông tin qua Internet khác chỉ có bằng tiếng Anh. Các thông dịch viên độc lập 
của bên thứ ba luôn sẵn sàng hỗ trợ khi quý khách cần. 

ReliaCard do Hiệp hội Quốc gia Ngân hàng Hoa Kỳ phát hành theo giấy phép của Visa U.S.A. Inc. ©2018 U.S. Bank. Thành viên FDIC. 
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