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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

Ủy Quyền Chuyển Tiền Trực Tiếp 
 Direct Deposit Authorization

KÍNH GỞI: SỐ HỒ SƠ: 

SỐ CÁ NHÂN: 

 Tôi muốn có một thẻ ghi nợ DCS  Tôi muốn chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi liệt kê dưới đây. 
TÊN TÊN LÓT TẮT HỌ 

SỐ AN SINH XÃ HỘI NGÀY SINH (THÁNG/NGÀY/NĂM) 

ĐỊA CHỈ GỞI THƯ SỐ CHUNG CƯ 

THÀNH PHỐ TIỂU BANG MÃ BƯU ĐIỆN 

SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ 
(  ) 

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN NGÀY 
(  ) 

ĐỊA CHỈ EMAIL (TÙY Ý) 

 Cập nhật địa chỉ của tôi trong hệ thống cấp dưỡng con theo địa chỉ liệt kê trên đây. 
CHỮ KÝ (BẮT BUỘC) NGÀY 

Điền thông tin dưới đây nếu quý vị đã chọn chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị.  Kèm theo một chi 
phiếu khống. 

TÊN NGÂN HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 
(  ) 

SỐ TUYẾN NGÂN HÀNG (BANK ROUTING NUMBER) SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 
 Chi Phiếu 
 Tiết Kiệm 

Nếu quý vị có thắc mắc nào về việc chuyển tiền trực tiếp hoặc thẻ ghi nợ DCS, hãy gọi 800-468-7422. 

Gởi Thư Đến: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
EFT DISBURSEMENTS 
PO BOX 9010 
OLYMPIA WA 98507-9010 
Or Fax to:  360-664-5109 

Không được phân biệt đối xử với bất kỳ người nào về chủng tộc, màu da, nguyên quán, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính, 
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. 



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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