
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng gọi:

877.882.4916

Thông tin chung về Chương trình Cấp 
dưỡng Nuôi con

mdhs.ms.gov/child-support/

Cha mẹ nhận tiền cấp dưỡng có thể truy cập 
số dư tài khoản, lịch sử giao dịch và thực 
hiện các thay đổi đối với tài khoản thanh 
toán điện tử của mình miễn phí tại đây:

eppicard.com

Cha mẹ nộp tiền cấp dưỡng có thể tìm 
thông tin về các tùy chọn thanh toán tại đây:

mdhs.ms.gov/child-support/

CHƯƠNG 
TRÌNH CẤP 

DƯỠNG NUÔI 
CON LÀ GÌ?

CHƯƠNG TRÌNH
CẤP DƯỠNG NUÔI CON:
Trẻ được hưởng lợi khi được cấp 
dưỡng bởi cả cha lẫn mẹ. Chương 
trình Cấp dưỡng Nuôi con giúp người 
cha xác lập quan hệ cha con và hỗ trợ 
cha mẹ có quyền nuôi con bằng cách 
đảm bảo họ nhận được hỗ trợ về tài 
chính và y tế thường xuyên, đáng tin 
cậy cho con mình.

http://mdhs.ms.gov/child-support/
http://mdhs.ms.gov/child-support/


HIỆN CÓ NHỮNG 
DỊCH VỤ NÀO?
Xác định địa chỉ: Nếu quý vị không biết phụ 
huynh kia đang ở đâu, Chương trình Cấp dưỡng 
Nuôi con có thể hỗ trợ quý vị tìm phụ huynh đó.

Quan hệ Cha con: Người cha hợp pháp của trẻ 
được sinh ra từ cha mẹ đã kết hôn với nhau được 
coi là người chồng. Đối với cha mẹ chưa kết hôn 
với nhau, quan hệ cha con phải được xác lập để 
được hưởng mối quan hệ hợp pháp đó. Chương 
trình Cấp dưỡng Nuôi con có thể hỗ trợ quý vị xác 
lập quan hệ cha con. 

Lệnh Cấp dưỡng: Chương trình Cấp dưỡng Nuôi 
con sẽ kiến nghị tòa án xác định số tiền cấp dưỡng 
hàng tháng, bao gồm cả hỗ trợ y tế.

Thu tiền và Giải ngân: Các nghĩa vụ Cấp 
dưỡng Nuôi con thường được nộp thông 
qua lệnh khấu trừ tiền lương. Tiền cấp 
dưỡng được thu và trao cho bên thích 
hợp và hồ sơ thanh toán chính xác 
được lưu giữ.

Thi hành: Nếu cha/mẹ không có 
quyền nuôi con không nộp tiền cấp 
dưỡng, Chương trình Cấp dưỡng 
Nuôi con có thể sử dụng nhiều công 
cụ thi hành. Các công cụ này bao 
gồm chặn quá tiền hoàn trả thuế, 
đình chỉ giấy phép, từ chối hộ 
chiếu, báo cáo tín dụng, tịch 
thu tài khoản ngân hàng 
và các tài sản khác và có 
thể bao gồm giam giữ. 
Chương trình sẽ xác 
định biện pháp 
thi hành ào là 
thích hợp.

QUAN HỆ
CHA CON
ĐƯỢC XÁC
LẬP NHƯ THẾ 
NÀO?
Kết hôn: Khi một cặp vợ chồng đã 
kết hôn có con, người chồng được coi 
là người cha hợp pháp.

Quan hệ cha con được xác lập khi một cặp vợ 
chồng đã kết hôn sinh con.

Xác nhận Đơn giản về Quan hệ Cha con (ASAP): 
Đây là mẫu tự nguyện, thường được điền tại bệnh 
viện, có chữ ký của cả người mẹ và người cha và được nộp 
cùng với giấy khai sinh.

Tòa án: Nếu mẫu ASAP chưa được ký, người cha chưa 
kết hôn có thể yêu cầu tòa án ban hành án lệnh 

xác lập quan hệ cha con hợp pháp. Chương trình 
Cấp dưỡng Nuôi con có thể hỗ trợ cha hoặc mẹ 

hoàn thành quy trình này và có thể bao gồm 
xét nghiệm DNA.

.

AI CÓ THỂ 
THAM GIA?
Những người tham gia vào các 
chương trình hỗ trợ công cộng 
nhất định (TANF, Medicaid, SNAP hoặc 
Chăm sóc Nuôi dưỡng) sẽ tự động được 
đăng ký vào Chương trình Cấp dưỡng Nuôi 
con và sẽ được liên hệ để bắt đầu dịch vụ. Nếu 
quý vị không nhận được những quyền lợi này, 
Chương trình cũng phục vụ: 

Cha/mẹ có quyền nuôi con (CP): người có quyền nuôi 
con chính đối với (các) con

Cha/mẹ không có quyền nuôi con (NCP): cha mẹ 
không có quyền nuôi con chính đối với (các) con

Các cư dân không nhận hỗ trợ công cộng có thể 
đăng ký dịch vụ tại bất cứ văn phòng Cấp dưỡng 
Nuôi con địa phương nào hoặc bằng cách điền và gửi 
qua đường bưu điện đơn đăng ký có tại www.mdhs.
ms.gov/ child-support.

Người nộp đơn phải gửi đơn đã điền cùng phí nộp 
đơn $25.

Cha mẹ nhận tiền cấp dưỡng cũng có thể phải nộp phí 
$35 hàng năm nếu trường hợp của họ đáp ứng các 
tiêu chí nhất định.

QUAN HỆ CHA CON: 
NGƯỜI CHA HỢP PHÁP 
XÁC LẬP QUAN HỆ CHA CON MANG 
LẠI NHIỀU LỢI ÍCH CHO CẢ CHA MẸ 

VÀ (CÁC) CON


