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THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC THI CẤP DƯỠNG NUÔI CON 

 

TRỢ CẤP THỰC THI CẤP DƯỠNG 
 

Sự hợp tác của Quý vị trong quá trình thực thi cấp dưỡng nuôi con có thể có lợi cho Quý vị và con của Quý vị vì điều đó có thể giúp 

Quý vị nhận được các lợi ích sau đây: 

 

∙ Tìm cha hoặc mẹ không có quyền giám hộ; 

∙ Xác lập quan hệ cha con cho con của Quý vị một cách hợp pháp; 

∙ Khả năng đảm bảo những khoản thanh toán cấp dưỡng và/hoặc phạm vi bảo hiểm y tế; và 

∙ Khả năng Quý vị và con của Quý vị có thể được hưởng các quyền lợi về an sinh xã hội, cựu chiến binh, hoặc các trợ cấp chính 

phủ khác hoặc xác lập quyền thừa kế. 

 

HỢP TÁC CÓ NGHĨA LÀ GÌ? 
 

Trừ khi Quý vị có lý do chính đáng, nếu không, theo quy định của pháp luật, Quý vị phải hợp tác với Tiểu Bang để có thể nhận được 

bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho Quý vị và bất kỳ trẻ em nào được Quý vị đứng ra xin trợ cấp TANF hoặc SNAP. Để hợp tác với Tiểu 

Bang, Quý vị có thể sẽ phải thực hiện một hoặc nhiều điều sau đây: 

 

∙ Nêu tên cha/mẹ có con được Quý vị đứng ra đăng ký hoặc nhận trợ cấp TANF hoặc SNAP và cung cấp thông tin cần thiết để 

giúp tìm người đó; 

∙ Giúp xác lập mối quan hệ cha con một cách hợp pháp nếu con của Quý vị được sinh ra ngoài giá thú; 

∙ Giúp nhận tiền và/hoặc hỗ trợ về y tế thuộc về Quý vị và/hoặc những trẻ đang được hỗ trợ; 

∙ Tới văn phòng thực thi cấp dưỡng nuôi con ở địa phương hoặc tới tòa án để ký giấy tờ hoặc cung cấp các thông tin cần thiết; 

∙ Phải làm xét nghiệm di truyền. 

 

CÁCH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐƯA RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG 
 

Quý vị có thể đưa ra lý do chính đáng để xin miễn hợp tác nếu Quý vị tin rằng sự hợp tác này có thể sẽ không đem lại lợi ích tối ưu của 

Quý vị hoặc con của Quý vị. Quý vị phải cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho yêu cầu này.  Nếu Quý vị muốn đưa ra lý do chính đáng, Quý 

vị phải thông báo cho nhân viên phụ trách cấp dưỡng nuôi con.  Quý vị có thể làm việc này bất kỳ lúc nào Quý vị tin rằng Quý vị có lý 

do chính đáng để không hợp tác.  Cả khi Quý vị được xác định là có lý do chính đáng để không phải hợp tác, nhân viên phụ trách cấp 

dưỡng nuôi con có thể vẫn sẽ xác lập mối quan hệ cha con, nếu cần, và thu tiền nuôi con nếu nhân viên đó xác định rằng việc làm này 

không gây rủi ro gì cho Quý vị. 

 

TRAO QUYỀN CẤP DƯỠNG 
 

Một điều kiện để đủ điều kiện được hưởng trợ cấp TANF là Quý vị phải trao quyền cấp dưỡng nuôi con cho Tiểu Bang.  Theo quy định 

của pháp luật, Quý vị đã trao quyền khi chấp nhận trợ cấp TANF.  Chúng tôi sẽ không dùng các khoản thanh toán cấp dưỡng để xác 

định khoản trợ cấp TANF miễn là Quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp khi số tiền cấp dưỡng được tính đến. Quý vị phải thanh toán cho Sở 

Dịch Vụ Nhân Sinh Mississippi bất kỳ khoản tiền nào được cha hoặc mẹ không có quyền giám hộ gửi trực tiếp cho Quý vị dù với bất 

kỳ lý do gì ngay sau khi nhận được khoản tiền đó.  

 

Đối với trợ cấp SNAP, cha/mẹ hoặc người nào đang thực hiện quyền kiểm soát của cha mẹ đối với trẻ dưới 18 tuổi có cha/mẹ không có 

quyền giám hộ thì phải hợp tác với cơ sở cấp dưỡng nuôi con.  Nếu hộ gia đình có cha/mẹ hợp pháp, người đó phải hợp tác cho con của 

họ.  Nếu hộ gia đình không có cha/mẹ hợp pháp, thì người thân trưởng thành đang thực hiện quyền kiểm soát của cha mẹ phải hợp tác.  

Nếu không có người thân trưởng thành, Quý vị hoặc người được xác định là người thay thế cha/mẹ phải hợp tác với cơ quan cấp dưỡng 

nuôi con đối với bất kỳ trẻ nào có cha/mẹ không có quyền giám hộ. Bất kỳ khoản tiền cấp dưỡng nuôi con nào cũng phải được thông 

báo cho nhân viên phụ trách xác định khả năng đủ điều kiện vì các mục đích xác định khả năng đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP và sẽ 

được chuyển tới Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Mississippi.  

 

HOÀN TRẢ 
 

Khoản tiền trợ cấp TANF và đi lại nhận được từ Chương Trình Làm Việc TANF, và bất kỳ  
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khoản thanh toán nào chưa hoàn trả mà Quý vị nhận được trước đây sẽ được khấu trừ từ các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con hiện tại. 

Nếu tiền còn dư sau khi đã hoàn trả TANF, Bộ Phận Công Tác Hiện trường, thuộc Cơ Quan Cấp Dưỡng Nuôi Con, sẽ gửi khoản tiền 

còn lại này vào Thẻ Ghi Nợ Mississippi Debit MasterCard của Quý vị. 

 

Việc chuyển quyền cấp dưỡng nuôi con cho phép một phần trong khoản tiền cấp dưỡng nuôi con mà MDHS thu được được gửi tới 

cha/mẹ có quyền giám hộ chứ không bị chính quyền khấu trừ. Tại Mississippi, tối đa 100 đô la trong khoản tiền cấp dưỡng nuôi con thu 

được sẽ được gửi tới cha/mẹ có quyền giám hộ đối với những gia đình được nhận trợ cấp TANF và khi cha/mẹ có quyền giám hộ nhận 

được lệnh đã ban hành về cấp dưỡng nuôi con.   

 

KHÔNG HỢP TÁC 
 

Đơn xin trợ cấp TANF của Quý vị sẽ bị từ chối nếu Quý vị không hợp tác và không có lý do chính đáng.  Nếu Quý vị đã đang nhận trợ 

cấp TANF, thì hồ sơ của Quý vị sẽ bị đóng.  Quý vị sẽ không có đủ điều kiện nữa cho đến khi được cơ quan thực thi cấp dưỡng nuôi 

con xác minh đã hợp tác hoặc có lý do chính đáng khi không hợp tác. 

 

Đối với trợ cấp SNAP, nếu người chịu trách nhiệm không hợp tác với cơ quan thực thi cấp dưỡng nuôi con mà không có lý do chính 

đáng, thì người đó sẽ bị loại khỏi chương trình trợ cấp SNAP.  Thu nhập và nguồn lực của cá nhân bị loại này sẽ tiếp tục được xem xét 

khi xác định trợ cấp.   Các trẻ em và các thành viên khác thuộc hộ gia đình có thể vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp. 

 

Hãy liệt kê bên dưới đây tên của bất kỳ trẻ nào được Quý vị đứng ra đăng ký hoặc nhận trợ cấp TANF hoặc SNAP và tên của cha hoặc 

người được xem là cha của trẻ đó.  

 

            TRẺ                                       CHA HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC XEM LÀ CHA                  NGÀY SINH 

 

1. _______________        ___________________________      ____________ 

2. _______________        ___________________________      ____________ 

3. _______________        ___________________________      ____________ 

4. _______________        ___________________________      ____________ 

5. _______________        ___________________________      ____________ 

6. _______________        ___________________________      ____________ 

7. _______________        ___________________________      ____________ 

8. _______________        ___________________________      ____________ 

9. _______________        ___________________________      ____________ 

10. _______________        ___________________________      ____________ 
 

 

Tôi đã đọc và hiểu các quyền và trách nhiệm của tôi về thực thi cấp dưỡng cho con để được nhận trợ cấp TANF và SNAP.  Tôi 

hiểu rằng tôi có trách nhiệm giải thích những yêu cầu này cho những người chăm sóc của những trẻ khác trong hồ sơ của tôi.   

 

 

Chữ ký                                                                                          Ngày____________________________________                                           

  

[   ] MDHS-EA-941 đã được giải thích [   ] bản sao được cung cấp cho người đăng ký/người nhận. 
 

 

Chữ Ký của Nhân Viên                                                                         Ngày_____________________________________              
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