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Lựa Chọn của Quý Vị đối với Khoản Cấp Dưỡng Con khi 
Nhận Temporary Assistance for Needy Families (Trợ Cấp 

Tạm Thời cho Các Gia Đình có Hoàn Cảnh Khó Khăn, TANF) 
Khi nhận TANF cho trẻ mà quý vị chăm sóc, quý vị phải hỗ trợ Department of Social and Health Service (Sở 
Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội, DSHS), Division of Child Support (Phòng Hỗ Trợ Trẻ Em, DCS) thu lại tiền cấp dưỡng 
con trừ khi điều đó không an toàn cho quý vị hoặc trẻ. Community Services Division (Bộ Phận Dịch Vụ Cộng 
Đồng, CSD) xác định tính đủ điều kiện nhận TANF và chỉ định DCS cung cấp các dịch vụ thực thi hỗ trợ đầy đủ 
khi quý vị hoặc trẻ nhận TANF. Các dịch vụ này có thể bao gồm việc DCS thực thi nghĩa vụ cung cấp bảo hiểm 
y tế của phụ huynh khác và đóng góp phần chi phí y tế không có bảo hiểm của họ cho trẻ. 
Tôi phải làm gì để hỗ trợ DCS thu lại tiền cấp dưỡng con? 

• Tên của cha mẹ của trẻ. 
• Gửi thông tin cho chúng tôi để hỗ trợ tìm cha mẹ. 
• Giúp chứng minh cha mẹ của trẻ là ai. 

Tại sao việc thiết lập tư cách làm cha và thu lại tiền cấp dưỡng con lại có lợi? 
• Bởi vì khoản tiền cấp dưỡng con có thể giúp quý vị đạt được sự ổn định về tài chính. 
• Vì khoản tiền này cung cấp tiểu sử y tế gia đình cho trẻ bằng cách biết cha mẹ của trẻ là ai. 
• Bởi vì khoản tiền này mang lại cho trẻ quyền thừa kế hợp pháp, an sinh xã hội, trợ cấp cựu chiến 

binh và các quyền lợi khác của chính phủ. 
Điều gì sẽ xảy ra khi tôi không hợp tác với DCS? 
Nếu quý vị đang nhận trợ cấp cho chính mình và không hỗ trợ DCS thu lại tiền cấp dưỡng con, phần trợ cấp tiền 
mặt của quý vị có thể bị giảm 25%. DCS sẽ truy thu tiền cấp dưỡng con mà không cần sự hợp tác của quý vị. 
Khi nào thì được phép không hợp tác với DCS? 
Quý vị không cần phải hỗ trợ thu lại tiền cấp dưỡng con nếu nhân viên CSD của quý vị xác định quý vị có good 
cause (lý do chính đáng) để không hỗ trợ. Good Cause (Lý Do Chính Đáng) là: 

• Quý vị lo sợ quý vị hoặc trẻ mà quý vị chăm sóc sẽ bị tổn hại về thể chất hoặc tinh thần. 
• Con của quý vị được sinh ra do bị cưỡng hiếp hoặc loạn luân. 
• Quý vị đã bắt đầu thủ tục nhận con nuôi, hoặc quý vị đang được tư vấn (tối đa ba tháng) với một 

cơ quan sắp xếp trẻ em về việc nhận con nuôi. 
Tôi nên đưa cho nhân viên CSD của mình những gì để chứng minh rằng tôi có Good Cause (Lý Do 
Chính Đáng) để không hỗ trợ? 

• Tuyên bố có chữ ký của quý vị nêu rõ về nỗi sợ và quan ngại của quý vị (bao gồm cả biểu mẫu 
này), hoặc 
• Bất kỳ hồ sơ nào bao gồm hồ sơ y tế, cảnh sát, lời khai của gia đình hoặc bạn bè về yêu cầu an 
toàn của quý vị, nếu có. 
• Quý vị có 20 ngày để cung cấp xác minh này, tuy nhiên quý vị có thể yêu cầu thêm thời gian nếu 
cần. 

Tôi có thể vẫn bị truy thu tiền cấp dưỡng con và không hợp tác với DCS không? 
Có, bởi vì có hai mức độ khác nhau mà quý vị có thể chọn; Mức A hoặc Mức B. 

• Mức A: Quý vị sẽ không bị yêu cầu hợp tác với DCS. Trợ cấp con sẽ không được thu. 
• Mức B: Quý vị sẽ không bị yêu cầu hợp tác với DCS nhưng tiền cấp dưỡng con sẽ được thu và 

địa chỉ của quý vị vẫn được bảo vệ. 
Tôi nên làm gì nếu việc DCS thu tiền cấp dưỡng con không còn an toàn nữa? 

• Liên hệ ngay với CSD và nhân viên hỗ trợ trẻ em DCS của quý vị. Trình bày với cả hai về tình 
hình mới của quý vị. 

• Yêu cầu Good Cause (Lý Do Chính Đáng) bằng cách điền vào biểu mẫu này. 
• Nếu quý vị đang có Good Cause (Lý Do Chính Đáng) Mức B, hãy cân nhắc chuyển sang Mức A. 
• Yêu cầu giới thiệu đến người biện hộ bạo hành gia đình tại chỗ hoặc cộng đồng. 

Điều gì xảy ra nếu tôi không đồng ý với quyết định về Good Cause (Lý Do Chính Đáng) của CSD? 
Quý vị có quyền yêu cầu Điều Trần Hành Chính về quyết định Good Cause (Lý Do Chính Đáng). Phiên Điều 
Trần Hành Chính là việc xem xét lại quyết định về Good Cause (Lý Do Chính Đáng). Xem “Quy Trình Điều 
Trần Hành Chính” ở trang cuối để biết thêm thông tin về điều trần hành chính. 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc hỗ trợ thu lại tiền cấp dưỡng con, vui lòng hỏi lại trước khi ký vào biểu 
mẫu này. Chỉ đánh dấu vào một trong các tuyên bố dưới đây. 

 Tôi tin rằng việc DCS thu lại tiền cấp dưỡng con là an toàn cho tôi và các con tôi. Tôi hiểu rằng tôi phải hỗ 
trợ DCS thu lại tiền cấp dưỡng con và nếu không, khoản trợ cấp tiền mặt của tôi sẽ bị giảm 25%. 

 Tôi có lý do chính đáng để không hỗ trợ. Vui lòng mô tả lý do nêu rõ nỗi sợ và quan ngại của quý vị ở 
trang tiếp theo. 
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Hoàn cảnh của mỗi gia đình là khác nhau. Vui lòng đánh dấu vào tất cả các ô bên dưới mô tả (các) lý do có 
thể không an toàn để truy thu khoản tiền cấp dưỡng con. 

 Trẻ là đối tượng của thủ tục nhận con nuôi hợp pháp. 

  Trẻ được sinh ra do kết quả của loạn luân hoặc cưỡng hiếp. 
 Tôi có lệnh cấm hoặc báo cáo của cảnh sát được nộp cho non-custodial parent (phụ huynh không trực 

tiếp nuôi con). 

  Non-custodial parent (phụ huynh không trực tiếp nuôi con) đã làm hại hoặc đe dọa làm hại tôi hoặc trẻ. 

  Non-custodial parent (phụ huynh không trực tiếp nuôi con) có tiền sử về hành vi bạo hành. 
 Non-custodial parent (phụ huynh không trực tiếp nuôi con) cố gắng giành quyền nuôi (các) con nếu việc 

cấp dưỡng con được thu hồi, và sẽ không mang lại một môi trường an toàn cho trẻ. 

  Tôi lo ngại rằng sự ổn định của trẻ sẽ bị gián đoạn. 

  Nếu thu hồi cấp dưỡng con, non-custodial parent (phụ huynh không trực tiếp nuôi con) có thể sẽ trở nên 
thù địch và gây tổn thương tinh thần cho trẻ. 

 Non-custodial parent (phụ huynh không trực tiếp nuôi con) có vấn đề về mental health (sức khỏe tâm thần) 
hoặc lạm dụng chất gây hại cho tôi hoặc trẻ. 

  Khác, vui lòng mô tả nỗi sợ và mối quan ngại của quý vị dưới đây: 

      
 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. 
TÊN CỦA THÂN CHỦ (VIẾT IN HOA) 

      
SỐ ID CỦA THÂN CHỦ 

      
CHỮ KÝ CỦA THÂN CHỦ NGÀY 

      
Tôi đã gửi một bản sao của biểu mẫu này cho thân chủ. 
CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN XÃ HỘI NGÀY 

      
TÊN CỦA NON-CUSTODIAL PARENT (PHỤ HUYNH KHÔNG TRỰC TIẾP NUÔI CON) 

      
SỐ ID CỦA THÂN CHỦ 

      
TÊN CỦA TRẺ 

      
SỐ ID CỦA THÂN CHỦ 

      
TÊN CỦA TRẺ 

      
SỐ ID CỦA THÂN CHỦ 

      
TÊN CỦA TRẺ 

      
SỐ ID CỦA THÂN CHỦ 

      
Quy Trình Điều Trần Hành Chính 

1. Để xem xét hồ sơ của quý vị, vui lòng gọi cho CSD theo số 1-877-501-2233. 
2. Để yêu cầu một phiên điều trần Hành Chính vui lòng liên hệ với CSD hoặc gửi văn bản đến Office of 

Administrative Hearings (Văn Phòng Điều Trần Hành Chính), PO Box 42489, Olympia, WA 98504-2489 
trong vòng 90 ngày. DCS sẽ không bắt đầu giải quyết trường hợp của quý vị cho đến khi có quyết định 
điều trần cuối cùng. 
Luật sư hoặc cá nhân khác mà quý vị chọn có thể đại diện cho quý vị tại phiên điều trần hoặc quý vị có thể 
đại diện cho chính mình. 

Tôi có thể nhận tư vấn hoặc đại diện pháp lý không? 
Quý vị có thể gọi cho đường dây dịch vụ pháp lý toàn tiểu bang theo số 1-888-201-1014. 
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