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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 
 
  

Ủy Quyền Chi Trả Tự Động và Thông Tin Chuyển Tiền Điện Tử 
Automatic Payment Authorization and Electronic Funds Transfer Information 

Ủy quyền chi trả tự động là gì?  
Ủy quyền chi trả tự động là việc cho phép của quý vị để cho Nha Cấp Dưỡng Con (DCS) khấu trừ khoản cấp dưỡng con 
từ tài khoảnchi phiếu hoặc tiết kiệm của quý vị bằng việc Chuyển Tiền Điện Tử(Electronic Funds Transfer - EFT).   
1. Quý vị chọn ngày hoặc những ngày trong tháng để DCS khấu trừ. Quý vị không thể sắp xếp việc khấu trừ dựa vào 

một ngày trong tuần. 
2. Nếu một khoản khấu trừ rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ của ngân hàng hoặc ngày lễ của tiểu bang, thì DCS 

sẽ khấu trừ số tiền này vào ngày làm việc tiếp theo.  
3. Nếu ngày khấu trừ rơi vào ngày cuối tháng, và ngày đó là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, thì DCS sẽ khấu trừ số tiền này 

vào ngày làm việccuối cùng trong tháng đó.  DCS sẽ áp dụng việc chi trả này đối với hồ sơ của quý vị vào ngày khấu 
trừ được thực hiện.  

Một khoản khấu trừ EFT không thể thay thế việc lưu giữ lương bị bắt buộc theo luật liên bang.  Nếu hồ sơ của quý 
vị yêu cầu DCS thiết lập thu nhập, thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm như thế.  
Quý vị cũng có thể đăng ký trả tiền trực tuyến tạihttps://secure.dshs.wa.gov/dcsonline/. 
Nếu tôi muốn các khoản khấu trừ tự động từ tài khoản ngân hàng của tôi, thì tôi phải làm gì?  
Giữ lại trang 1 của mẫu đơn này để tham khảo trong tương lai.  
Điền vào trang 2 của mẫu đơn này (Ủy Quyền Chi Trả Tự Động).   
1. Nếu quý vị có một tài khoản chung, chắc chắn là cả hai người chủ tài khoản đều ký vào sự ủy quyền này.  
2. Kèm theo một chi phiếu đã hủy bỏ hoặcphiếu gởi tiền cho tài khoản ngân hàng của quý vị.  
Gởi lại cả trang 2 của mẫu đơn này và một chi phiếu đã hủy bỏ hoặcphiếu gởi tiền đến:  

 
DIVISION OF CHILD SUPPORT  
EFT PAYMENTS  
P O BOX 9010  
OLYMPIA WA 98507-9010  
hoặc fax theo số 360-664-5109 

Chuyện gì xảy ra kế tiếp?  
Nhân Viên Cưỡng Bách Cấp Dưỡng của quý vịcó thể cần chấp thuận việc khấu trừ tự động của quý vị.   
DCS sẽ xác định số tài khoản ngân hàng của quý vị.   
Quý vị sẽ nhận được một thư xác nhận ngày bắt đầu và số tiền khấu trừ này. 
Thời gian thiết lập khoản khấu trừ là khoảng 30 ngày. 
Quý vị phải tiếp tục trả tiền cấp dưỡng con cho đến khi việc khấu trừ bắt đầu.  
Nếu ngân hàng của tôi không chấp nhận việc khấu trừ tự động này thì sao?  
Nếu ngân hàng của quý vị không chấp nhận khấu trừ vì thiếu tiền, sự đình chỉ việc trả tiền, hoặctài khoản bị đóng, thì 
DCSsẽ hủy bỏ các khoản khấu trừ tự động trong tương lai từ tài khoản ngân hàng của quý vị. Nếu quý vị nghĩ rằng 
ngân hàng của quý vị không chấp nhận khấu trừ, hãy gọi cho DCS theo số 800-468-7422. 
Làm sao tôi ngưng hoặc thay đổi việc chi trả tự động?  
Quý vị phải gọi chovăn phòng chính của DCS theo số 800-468-7422 để ngưng hoặc thay đổi việc khấu trừ. 
Chỉ có DCS mới được ngưng lại hoặc thay đổi việc khấu trừ, còn ngân hàng không được thực hiện. 
1. Cho phép ít nhất 10 ngày để ngưng lại hoặc thay đổi việc khấu trừ. DCS có thể không có khả năng ngưng lạihoặc thay 

đổi việc khấu trừ nếu chúng tôi không được thông báo ít nhất là 10 ngày trước ngày trả tiền đã được sắp xếp. 
2. Ngân hàng của quý vị không thể ngưng hoặc thay đổi việc khấu trừ. 
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 Ủy Quyền Chi Trả Tự Động 
                 Automatic Payment Authorization 

TÊN PHỤ HUYNH CHI TRẢ ĐỊA CHỈ E-MAIL (TÙY Ý) 

PO BOX HOẶC ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG PHỐ 

THÀNH PHỐ TIỂU BANG MÃ SỐ BƯU ĐIỆN 

SỐ AN SINH XÃ HỘI SỐ ĐIỆN THỌAI BAN NGÀY 

SỐ TÀI KHOẢN 
NGÂN PHIẾU 
TIẾT KIỆM 

MÃ SỐ NGÂN HÀNG 

TÊN NGÂN HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI CHI NHÁNH 

SỐ TIỀN CỦA MỖI KHOẢN KHẤU TRỪ TỔNG SÓ KHẤU TRỪ HÀNG THÁNG 

SỐ NGÀY KHẤU TRỪ MỖI THÁNG NGÀY BẮT ĐẦU KHẤU TRỪ 

Tôi ủy quyền cho các khoản khấu trừ ở trên từ tài khoản của tôi để chi trả cho Washington State Support Registry. 
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TÀI KHOẢN 

Đây có là một thay đổi về EFT hiện có không?   
 Có      Không 

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TÀI KHOẢN (DÀNH CHO CÁC TÀI KHOẢN CHUNG) 

FOR DCS USE ONLY (CHỈ DÀNH CHO DCS SỬ DỤNG) 
BASIC INDIVIDUAL NUMBER IV-D CASE NUMBER DCS OFFICE 

 
Kèm Theo một ChiPhiếu Đã Hủy Bỏ hoặcPhiếu Gởi Tiền 

 

Không được phân biệt đối xử với bất kỳ người nào về chủng tộc, màu da, nguồn gốc, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính, tuổi 
tác hoặc khuyết tật trong việc tuyển dụng, sắp xếp công việc hoặc bất kỳ khía cạnh nào trong các hoạt động của chương 
trình. Biểu mẫu này hiện có ở các định dạng khác nhau tùy theo yêu cầu. 
 


