HIỂU VỀ CẤP DƯỠNG NUÔI CON:

CẨM NANG
DÀNH CHO CHA MẸ

Ban

T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N

Mục đích của chương trình cấp dưỡng nuôi con là nhằm đảm bảo
hỗ trợ tài chính, y tế và tình cảm cho trẻ em và gia đình, từ đó,
góp phần giúp gia đình có khả năng tự túc và duy trì khả năng tự
túc đó. Sở Dịch vụ Nhân sinh Mississippi, Ban Thi hành Lệnh Cấp
dưỡng Nuôi con được thành lập để cung cấp các dịch vụ này cho
các gia đình ở Mississippi.
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T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N

Mọi trẻ em đều cần sự hỗ trợ tài chính và tình cảm từ cả cha lẫn
mẹ. Ngay cả khi cha mẹ không sống cùng nhau, điều quan trọng
là họ phải làm việc cùng nhau để hỗ trợ (các) con mình. Các dịch
vụ được chương trình cấp dưỡng nuôi con cung cấp bao gồm,
nhưng không giới hạn, các dịch vụ xác lập quan hệ cha con, xác
định địa chỉ và thi hành, cũng như xin và điều chỉnh lệnh tòa án.
Cẩm nang này sẽ cung cấp cho quý vị thông tin tổng quan về
cấp dưỡng nuôi con ở Mississippi.

4 | Cẩm nang dành cho Cha mẹ

Ban

T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N
ĐỊNH NGHĨA

Trước khi quý vị bắt đầu, sau đây là danh sách các định nghĩa sẽ giúp quý vị tìm hiểu cẩm nang này:

TIỀN NỢ CẤP DƯỠNG:
Tổng số tiền nghĩa vụ cấp dưỡng
nuôi con quá hạn mà vẫn chưa
được nộp.
NGHĨA VỤ TIỀN NỢ CẤP
DƯỠNG:
Số tiền định kỳ được xác lập theo
lệnh tòa án sẽ được nộp cho bất
kỳ khoản tiền nợ cấp dưỡng nào
tích lũy.
CẤP DƯỠNG NUÔI CON:
Hỗ trợ tài chính do phụ huynh
nộp nhằm giúp hỗ trợ (các) con
mà họ không có quyền nuôi con
thực tế (con không sống với họ).
Cấp dưỡng nuôi con có thể được
thực hiện một cách tự nguyện
hoặc theo lệnh của tòa án.
HƯỚNG DẪN VỀ CẤP DƯỠNG
NUÔI CON:
Một phương pháp tiêu chuẩn
nhằm xác định số tiền nghĩa vụ
cấp dưỡng nuôi con, sử dụng
công thức toán học và dựa trên
thu nhập của cha/mẹ chịu trách
nhiệm nộp tiền và các yếu tố khác
được xác định theo luật tiểu bang
hoặc bộ lạc.
KHÔNG TUÂN LỆNH TÒA ÁN:
Cố ý từ chối thực hiện những điều
tòa án đã lệnh cho quý vị phải
làm.
CHA/MẸ CÓ QUYỀN NUÔI CON:
Người mà (các) con chủ yếu sống
cùng và/hoặc người chịu trách
nhiệm chăm sóc (các) con này.
Còn được gọi là cha/mẹ nhận
tiền cấp dưỡng hoặc cha/mẹ bị
nợ tiền cấp dưỡng.
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TIỀN CẤP DƯỠNG NUÔI CON/
VỢ CHỒNG:
CCác khoản tiền cấp dưỡng nuôi
con và/hoặc vợ/chồng mà theo
lệnh của tòa án phải được cha/mẹ
nộp cho việc cấp dưỡng nuôi con
hoặc vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ
mà (các) con đang sống cùng. Các
nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con và/
hoặc vợ/chồng được coi là nộp
trễ nếu vẫn chưa được nộp trong
tối thiểu 30 ngày sau khi đến hạn.
BẠO LỰC GIA ĐÌNH:
Kiểu hành vi ngược đãi và kiểm
soát mà một người sử dụng đối
với người bạn đời hiện tại hoặc
trước đây. Hành vi này có thể bao
gồm ngược đãi về thân thể, tình
dục, tình cảm và kinh tế.
LÝ DO CHÍNH ĐÁNG:
Lý do mà cha/mẹ có quyền nuôi
con được miễn hợp tác trong việc
xác lập quan hệ cha con hoặc đảm
bảo cấp dưỡng nuôi con, chẳng
hạn như tổn hại về thân thể hoặc
ngược đãi tinh thần trong quá
khứ, bao gồm cả đe dọa về việc
làm tổn hại hoặc ngược đãi thân
thể do cha/mẹ còn lại của trẻ
gây ra. Trong một số trường hợp
nhất định, có thể xác định rằng
việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con
không phải là lợi ích tốt nhất cho
trẻ.
LỆNH KHẤU TRỪ THU NHẬP:
Một lệnh yêu cầu người sử dụng
lao động khấu trừ một khoản tiền
cấp dưỡng từ thu nhập của cha/
mẹ và chuyển khoản khấu trừ
đó cho cơ quan phù hợp để cấp
dưỡng nuôi con. Khái niệm này
đôi khi được gọi là khấu trừ hoặc
sai áp tiền lương.

ĐIỀU CHỈNH:
Một thay đổi trong lệnh cấp
dưỡng nuôi con ảnh hưởng đến
số tiền, phạm vi hoặc thời hạn
của lệnh cấp dưỡng nuôi con và
việc điều chỉnh, thế chỗ, thay thế
hoặc theo cách khác được thực
hiện đối với lệnh cấp dưỡng
nuôi con.
CHA/MẸ KHÔNG CÓ QUYỀN
NUÔI CON HOẶC CHA/MẸ CHỊU
TRÁCH NHIỆM CẤP DƯỠNG:
Cha/mẹ mà (các) con không chủ
yếu sống cùng. Thường thì người
cha/mẹ này sẽ được gọi là cha/
mẹ nộp tiền cấp dưỡng, cha/mẹ
nợ tiền cấp dưỡng hoặc cha/mẹ
chịu trách nhiệm nộp tiền.
QUAN HỆ CHA CON:
Việc xác lập về mặt pháp lý người
cha cho một đứa con, có thể
theo quyết định của tòa án, thủ
tục hành chính, phong tục bộ lạc
hoặc sự thừa nhận tự nguyện.
TRỢ CẤP CÔNG CỘNG:
Bao gồm, nhưng không giới hạn,
các chương trình như TANF, SNAP
và Medicaid, đồng thời bao gồm
những người nhận chăm sóc nuôi
dưỡng theo Tiêu đề IV-E.
LỆNH CẤP DƯỠNG:
Một quyết định, nghị định hoặc
lệnh, có thể là tạm thời, cuối cùng
hoặc có thể được điều chỉnh về
việc cấp dưỡng nuôi con, cấp
dưỡng vợ/chồng và/ hoặc cấp
dưỡng y tế, do tòa án hoặc cơ
quan hành chính có thẩm quyền
hoặc một thỏa thuận quy định
do thẩm phán ký ban hành. Lệnh
cấp dưỡng cũng có thể quy định
về tiền nợ hoặc bồi hoàn và có
thể bao gồm các chi phí và phí
liên quan, lãi và tiền phạt, khấu
trừ thu nhập, phí luật sư và các
khoản trợ cấp khác.
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T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N
CẤP DƯỠNG NUÔI CON LÀ GÌ?

HIỆN CÓ NHỮNG DỊCH VỤ CẤP DƯỠNG
Cấp dưỡng nuôi con là khoản tiền mà cha/mẹ nộp NUÔI CON NÀO?
nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu của con mình khi
người cha/mẹ đó không sống với trẻ. Cấp dưỡng có
thể bao gồm việc thanh toán các chi phí y tế, nha khoa
và chăm sóc sức khỏe khác, chi phí trông trẻ và chi phí
học tập. Cấp dưỡng có thể là một phần của lệnh tòa
án trong một:
• Vụ ly hôn
• Vụ kiện về quan hệ cha con
• Vụ kiện về quyền nuôi con
• Vụ kiện về cấp dưỡng gia đình
• Vụ kiện giữa các tiểu bang
Cha mẹ hoặc người giám hộ muốn được giúp đỡ trong
việc xác lập, nhận hoặc nộp tiền cấp dưỡng nuôi con
có thể nộp đơn xin các dịch vụ cấp dưỡng nuôi con
theo IV-D.

Các dịch vụ được chương trình cấp dưỡng nuôi con
của Mississippi cung cấp bao gồm:
• Xác định địa chỉ cha mẹ;
• Xác lập quan hệ cha con;
• Xác lập lệnh tòa án về cấp dưỡng nuôi con và cấp
dưỡng y tế (bảo hiểm y tế);
• Nhận và điều chỉnh lệnh tòa án khi phù hợp;
• Thi hành lệnh tòa án về cấp dưỡng nuôi con và cấp
dưỡng y tế;
• Làm việc với các tiểu bang, quốc gia và quốc gia
Bộ lạc khác để xác lập và/hoặc thi hành lệnh
cấp dưỡng khi một phụ huynh không sống ở
Mississippi hoặc có tài sản ở tiểu bang khác; và
• Nhận và xử lý các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con.

HIỆN KHÔNG CÓ NHỮNG DỊCH VỤ CẤP
DƯỠNG NUÔI CON NÀO TRONG CHƯƠNG
“IV-D” LÀ GÌ?
Tiêu đề IV-D (phát âm là bốn-đê) của Đạo luật An sinh TRÌNH CẤP DƯỠNG NUÔI CON IV-D CỦA
Xã hội thiết lập chương trình cấp dưỡng nuôi con và MISSISSIPPI?
đặt ra các quy tắc mà các chương trình cấp dưỡng
nuôi con của tất cả các tiểu bang đều phải tuân theo.
Thông thường, chương trình cấp dưỡng nuôi con
được gọi là “chương trình Tiêu đề IV-D” hoặc “chương
trình IV-D.” Cha mẹ và người giám hộ có thể nhận sự
giúp đỡ trong việc xác lập và thi hành lệnh cấp dưỡng
nuôi con và hỗ trợ y tế thông qua chương trình IV-D.

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC CÁC
KHOẢN TIỀN CẤP DƯỠNG NUÔI CON
NHƯ THẾ NÀO?
Một người có thể nhận tiền cấp dưỡng nuôi con nếu
tất cả những nội dung sau đây được áp dụng:
• Người đó là cha/mẹ của trẻ vị thành niên hoặc là
người chịu trách nhiệm về trẻ vị thành niên.
• Trẻ vị thành niên chủ yếu sống tại nhà của người đó.
• Trẻ vị thành niên phụ thuộc vào người đó về tài
chính.
• Một hoặc cả hai phụ huynh của trẻ vị thành niên
không sống cùng trẻ.
• Tòa án đã ra lệnh về tiền cấp dưỡng nuôi con.
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Chương trình cấp dưỡng nuôi con của Mississippi
không cung cấp:
• Hỗ trợ ly hôn;
• Xác lập lệnh cấp dưỡng vợ/chồng cũ (tiền phụ cấp);
• Thi hành lệnh cấp dưỡng vợ/chồng nếu không có
cấp dưỡng nuôi con trong lệnh;
• Tư vấn hoặc cố vấn pháp lý;
• RĐại diện trong các tranh chấp về quyền nuôi con
hoặc quyền thăm nom;
• Bãi bỏ các dịch vụ quan hệ cha con; hoặc
• Thoát khỏi ràng buộc của dịch vụ cho trẻ vị thành
niên.

Ban

T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N

TÔI NỘP ĐƠN XIN DỊCH VỤ CẤP DƯỠNG NUÔI CON NHƯ THẾ NÀO?
Nếu quý vị là mẹ hoặc cha của trẻ vị thành niên hoặc có trách nhiệm chăm sóc trẻ vị thành niên, quý vị có thể
nộp đơn xin các dịch vụ cấp dưỡng nuôi con thông qua Sở Dịch vụ Nhân sinh Mississippi, Ban Thi hành Quyền
Cấp dưỡng Nuôi con.
Nếu quý vị là người được hưởng TANF, SNAP, Medicaid hoặc dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng, quý vị sẽ tự động
được giới thiệu đến văn phòng phụ trách cấp dưỡng nuôi con để nhận các dịch vụ cấp dưỡng nuôi con.
Nếu quý vị muốn chứng minh mình là cha của một hoặc nhiều trẻ, quý vị có thể điền đơn và nộp $25 phí nộp
đơn.
Nếu quý vị chỉ muốn định vị cha/mẹ chịu trách nhiệm cấp dưỡng, quý vị có thể nhận và điền đơn đăng ký miễn
phí dành cho các dịch vụ chỉ định vị.
Quý vị có thể tìm thấy đơn đăng ký trực tuyến tại www.mdhs.ms.gov/child-support/. Cha mẹ cũng có thể đến
bất kỳ văn phòng nào của quận để điền đơn. Hoặc quý vị có thể gọi đường dây nóng về cấp dưỡng nuôi con
theo số 877-882-4916 và yêu cầu gửi đơn đến nhà qua đường bưu điện.
Phí nộp đơn một lần cho các dịch vụ cấp dưỡng nuôi con đầy đủ là hai mươi lăm đô la ($25) và phải được nộp
bằng séc cá nhân, séc thu ngân hay séc có chứng nhận hoặc lệnh chuyển tiền. Khoản phí này sẽ không được
hoàn lại. Không cần nộp phí nộp đơn cho các dịch vụ chỉ định vị và không có phí nộp đơn cho các trường hợp
do TANF, SNAP, Medicaid giới thiệu và một số trường hợp chăm sóc nuôi dưỡng
Các đơn đã hoàn thành cần được gửi theo đường bưu điện đến:
MDHS-Division of Child Support Enforcement
P.O. Box 1449
Yazoo City, MS 39194
Một khoản phí hàng năm không hoàn lại là ba mươi lăm đô la ($35) sẽ được thu từ khoản tiền cấp dưỡng nuôi
con được trao vượt quá năm trăm năm mươi đô la ($550) cho mỗi giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 9 hàng năm
cho những người nộp đơn hiện không nhận được các quyền lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung
(SNAP) và những người chưa bao giờ nhận được các quyền lợi của chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho các Gia
đình Khó khăn (TANF). Khoản tiền này sẽ được thu từ (các) lần thanh toán được trao tiếp theo cho đến khi khoản
phí này được nộp đủ.
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Ban

T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N
TÔI CẦN LÀM GÌ KHÁC SAU KHI NỘP ĐƠN?
Quý vị cần đóng vai trò tích cực trong trường hợp
của mình. Việc hợp tác với chương trình cấp dưỡng
nuôi con sẽ giúp cải thiện cơ hội nhận được lệnh cấp
dưỡng phù hợp. Chương trình cấp dưỡng nuôi con sẽ
không thể thành công nếu thiếu sự hỗ trợ của quý vị.
Quý vị sẽ cần cung cấp số An sinh Xã hội của mình cho
chương trình cấp dưỡng nuôi con để nhận các dịch vụ
xác lập quan hệ cha con và xác lập, điều chỉnh và thi
hành các lệnh cấp dưỡng nuôi con. Luật liên bang yêu
cầu cung cấp số An sinh Xã hội của quý vị cho chương
trình cấp dưỡng nuôi con.
Quý vị phải báo cáo những thay đổi có thể ảnh hưởng
đến trường hợp của mình. Quý vị phải báo cáo khi:
• Quý vị hoặc phụ huynh kia chuyển đi.
• Quý vị hoặc phụ huynh kia có số điện thoại mới.
• Quý vị hoặc phụ huynh kia có công việc mới.
• Số lượng người con sống với quý vị thay đổi.
• Quý vị có thông tin mới có thể giúp định vị phụ
huynh kia.

hướng dẫn đã được xác lập một cách phù hợp.
Cần phải xem xét lại định kỳ và điều này có thể
dẫn đến việc tăng hoặc giảm tiền cấp dưỡng nuôi
con.

PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC KHI TÔI CÓ THỂ
NHẬN LỆNH CẤP DƯỠNG NUÔI CON?
Phải xác định được cha/mẹ chịu trách nhiệm cấp
dưỡng. Trẻ em nào cũng có cả mẹ đẻ và cha đẻ, mặc
dù cha mẹ hợp pháp có thể không phải là cha đẻ, mẹ
đẻ. Cha mẹ hợp pháp là những người được pháp luật
công nhận là các bên chịu trách nhiệm chăm sóc và
cấp dưỡng cho trẻ. Khi trẻ được sinh ra trong một
cuộc hôn nhân, luật pháp sẽ tự động công nhận cả
hai người là cha mẹ hợp pháp của trẻ. Khi một phụ
nữ chưa kết hôn có con, cần có hành động chính thức
để xác định người cha hợp pháp của trẻ. Hành động
chính thức này được gọi là “xác lập quan hệ cha con”.
Tư cách làm cha mẹ có thể được xác lập thông qua:
• Giấy khai sinh có Giấy xác nhận Đơn giản về Quan
hệ Cha con;

• Quý vị có thông tin mới về bảo hiểm y tế.

• Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy chứng nhận rằng
cha mẹ đã kết hôn vào thời điểm sinh hoặc thụ
thai đứa trẻ;

• Quý vị nộp đơn xin trợ cấp công cộng.

• Phán quyết về quan hệ cha con do tòa án đưa ra;

• Quý vị có liên quan đến các vụ kiện khác tại tòa án
về tiền cấp dưỡng (ví dụ: vụ kiện ly hôn).

• Nhận con nuôi hợp pháp.

NẾU TÔI NỘP ĐƠN XIN DỊCH VỤ CẤP
DƯỠNG NUÔI CON, TÔI CÓ QUYỀN NÀO
KHÔNG?
Có, quý vị có quyền:
• Được đối xử công bằng và không phân biệt.
• Yêu cầu xử lý tất cả dữ liệu cá nhân của quý vị bí
mật; nếu quý vị tiết lộ việc xảy ra bạo lực gia đình,
trường hợp của quý vị sẽ tuân theo các biện pháp
bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo việc quý vị
tham gia cấp dưỡng nuôi con sẽ không góp phần
gây ra môi trường không an toàn.
• Được thông báo về tất cả các vụ kiện quan trọng
liên quan đến trường hợp của mình.
• Yêu cầu xem xét và thay đổi lệnh cấp dưỡng của
mình. Cha/mẹ có quyền yêu cầu xem xét lệnh
tòa nhằm đảm bảo số tiền được căn cứ theo các
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Luật Mississippi cho phép Sở Dịch vụ Nhân sinh xác
lập quan hệ cha con bất cứ lúc nào cho đến khi trẻ đủ
21 tuổi trừ khi trẻ thoát khỏi ràng buộc.
Xét nghiệm di truyền có thể được thực hiện để xác
định cha đẻ của trẻ; tuy nhiên, không thể xác lập quan
hệ cha con chỉ dựa trên xét nghiệm di truyền dương
tính. Một người đàn ông tự xưng là cha có thể muốn
có bằng chứng rằng anh ta là cha đẻ của trẻ trước khi
được gọi là người cha hợp pháp. Trong trường hợp
đó, anh ta có thể yêu cầu xét nghiệm di truyền. Xét
nghiệm này có thể xác định rằng người đàn ông đó
không phải là cha đẻ của trẻ hoặc có thể xác định hơn
99% khả năng người đàn ông đó chính là cha đẻ.
Quan hệ cha con hợp pháp có thể được xác lập trong
khi người mẹ vẫn còn ở trong bệnh viện khi cả cha và
mẹ cùng ký vào giấy xác nhận quan hệ cha con và gửi
lại cho nhân viên bệnh viện. Không cần nộp phí gì khi
nộp giấy xác nhận quan hệ cha con kèm với giấy khai
sinh.

Ban

T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N
Nếu cha/mẹ chọn không tự nguyện xác lập quan hệ
cha con, thì họ phải nộp đơn yêu cầu xác lập quan hệ
cha con lên tòa án phù hợp. Nếu người được cho là cha
từ chối ký vào mẫu Xác nhận Quan hệ Cha con, người
mẹ có thể yêu cầu cơ quan hỗ trợ xác lập quan hệ cha
con và nhận tiền cấp dưỡng nuôi con thông qua hệ
thống tòa án. Cần nộp một khoản phí $25 cho dịch vụ
này TRỪ KHI người mẹ đang nhận bất kỳ trợ cấp nào
do tiểu bang hỗ trợ, chẳng hạn như Chương trình Hỗ
trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Hỗ trợ Tạm thời cho
các Gia đình Khó khăn (TANF) và/hoặc Medicaid, trong
trường hợp này, sẽ không tính phí dịch vụ.
Khi đã xác định được cha mẹ hợp pháp, lệnh cấp
dưỡng nuôi con có thể được xác lập.

VIỆC XÁC LẬP NGƯỜI CHA HỢP PHÁP CỦA
TRẺ CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG?
Có, việc xác lập quan hệ cha con mang lại cho trẻ sinh
ngoài giá thú các quyền hợp pháp như trẻ được sinh
ra từ những cặp cha mẹ đã kết hôn. Trẻ có cha hợp
pháp được hưởng quyền lợi thông qua người cha.
Những quyền lợi này bao gồm quyền lợi An sinh Xã
hội, quyền lợi dành cho cựu chiến binh và quyền thừa
kế. Trẻ cũng có thể được hưởng lợi khi biết nguồn gốc
sinh học, văn hóa và bệnh sử của gia đình mình.
Chương trình cấp dưỡng nuôi con có thể hỗ trợ cha
hoặc mẹ xác lập quan hệ cha con cho trẻ không có
cha hợp pháp.

CÁC LỆNH CẤP DƯỠNG NUÔI CON ĐƯỢC
XÁC LẬP NHƯ THẾ NÀO??
Để việc cấp dưỡng nuôi con có thể được cơ quan thi
hành, phải có lệnh tòa án yêu cầu nộp tiền cấp dưỡng.
Để có lệnh cấp dưỡng nuôi con, phải nộp đơn khiếu
nại yêu cầu cấp dưỡng hoặc thỏa thuận cấp dưỡng
theo quy định lên tòa án. Khiếu nại yêu cầu cấp dưỡng
là tài liệu pháp lý phải được gửi cho cha/mẹ chịu trách
nhiệm cấp dưỡng và được đưa ra xét xử trước tòa
vào ngày cụ thể. Tòa án sẽ xét xử theo bằng chứng từ
mỗi bên và ấn định số tiền cấp dưỡng phải nộp. Thỏa
thuận theo quy định là tài liệu công chứng do
cha/mẹ chịu trách nhiệm cấp dưỡng ký, trong đó họ
đồng ý cấp dưỡng một khoản tiền nhất định. Khi được
tòa án phê chuẩn, lệnh này có thể được thi hành như
bất kỳ lệnh cấp dưỡng nuôi con nào khác. Khi mở
trường hợp cấp dưỡng nuôi con, cơ quan có thể sử
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dụng một trong các phương pháp này để xin lệnh cấp
dưỡng.

QUAN HỆ CHA CON CÓ THỂ BỊ BÃI BỎ HAY
KHÔNG?
Quan hệ cha con cũng có thể bị bãi bỏ trong một số
trường hợp nhất định. Quan hệ cha con không thể bị
bãi bỏ chỉ bằng xét nghiệm DNA âm tính. Để bãi bỏ
quan hệ cha con, người cha hợp pháp phải đệ đơn lên
tòa án. MDHS không cung cấp dịch vụ bãi bỏ quan
hệ cha con. Khi đó, cần phải đáp ứng một số điều
kiện cụ thể trước khi tòa án bãi bỏ quan hệ cha con.
Tuy nhiên, nếu người cha hợp pháp thực hiện bất kỳ
hành động nào sau đây, tòa án sẽ không đưa ra quyết
định về quan hệ cha con hoặc lệnh cấp dưỡng nuôi
con:
• Đã kết hôn hoặc chung sống với mẹ của đứa trẻ
trong khoảng thời gian kéo dài và tiếp tục cấp
dưỡng cho trẻ sau khi biết mình không phải là cha
đẻ;
• Đã ký thỏa thuận quan hệ cha con theo quy định
được phê chuẩn theo lệnh tòa án;
• Đã ký thỏa thuận cấp dưỡng theo quy định mà
được phê chuẩn theo lệnh tòa án sau khi biết rằng
anh ta không phải là cha đẻ của trẻ;
• Đã từ chối xét nghiệm di truyền trước khi có phán
quyết về quan hệ cha con;
• Không có mặt để làm xét nghiệm di truyền theo
lịch do tòa án yêu cầu;
• Đã đồng ý được ghi là cha đẻ trên giấy khai sinh
của trẻ bằng cách ký vào Giấy xác nhận Đơn giản
về Quan hệ Cha con (hay ASAP) và không hủy bỏ
ASAP này trong vòng một năm;
• Đã đồng ý được ghi là cha đẻ trên giấy khai sinh
của trẻ bằng cách ký vào ASAP và không hủy bỏ
trước khi có lệnh yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.
- Nếu người được cho là cha có thể chứng minh
rằng có sự gian lận, ép buộc hoặc sai sự thật
nghiêm trọng, để bào chữa cho lý do tại sao anh
ta không thể hủy bỏ, thì hai điều kiện trước sẽ
không được áp dụng.

Ban

T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N
ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG BIẾT LỆNH CẤP DƯỠNG CỦA CON TÔI CÓ TỰ
CHA/MẸ CHỊU TRÁCH NHIỆM CẤP DƯỠNG ĐỘNG CHẤM DỨT KHI CON TÔI ĐỦ 18
ĐANG Ở ĐÂU?
TUỔI KHÔNG?
Dịch vụ định vị được cung cấp như một phần của mỗi
trường hợp cấp dưỡng nuôi con đầy đủ dịch vụ. Tuy
nhiên, quý vị có thể điền đơn đăng ký dịch vụ chỉ định
vị miễn phí. Các quy định của liên bang yêu cầu cơ
quan cố gắng định vị cha mẹ nợ tiền cấp dưỡng vì mục
đích cấp dưỡng nuôi con bằng cách sử dụng tất cả các
nguồn lực địa phương, tiểu bang, liên bang và giữa
các tiểu bang thích hợp theo luật tiểu bang cho phép.
Luật Mississippi cũng yêu cầu cơ quan xác lập dịch vụ
định vị cha mẹ của tiểu bang nhằm mục đích định vị
cha mẹ nợ tiền cấp dưỡng và cha mẹ bị cáo buộc, quy
trình này sẽ sử dụng tất cả các nguồn định vị công
cộng và tư nhân thích hợp. Tất cả thông tin phải được
bảo mật và không được sử dụng hoặc tiết lộ cho các
mục đích nằm ngoài các mục đích đã được ghi rõ.
Nỗ lực định vị cha/mẹ chịu trách nhiệm cấp dưỡng
phải được tiếp tục trong sáu tháng nếu chưa biết số
an sinh xã hội của họ, trong hai năm nếu đã biết số an
sinh xã hội của họ hoặc cho đến khi trường hợp cấp
dưỡng nuôi con được khép lại.
Nếu cha/mẹ chịu trách nhiệm cấp dưỡng đã được
định vị và cha/mẹ có quyền nuôi con chỉ nhận các dịch
vụ chỉ định vị, cha/mẹ có quyền nuôi con có thể chọn
tiếp tục các dịch vụ cấp dưỡng nuôi con đầy đủ từ cơ
quan. Tuy nhiên, một khoản phí sẽ được ấn định.

Không, không phải với cấp dưỡng nuôi con theo
lệnh của tòa án Mississippi. Độ tuổi trưởng thành
ở Mississippi là 21 tuổi. Đối với cấp dưỡng nuôi con
theo lệnh ở các tiểu bang khác, độ tuổi chấm dứt cấp
dưỡng nuôi con sẽ khác nhau. Khi trẻ đến tuổi trưởng
thành hoặc thoát khỏi ràng buộc, cấp dưỡng nuôi con
sẽ chấm dứt, trừ khi được quy định khác theo phán
quyết cấp dưỡng. Tuy nhiên, MDHS vẫn có thể theo
đuổi việc thu tiền nợ cấp dưỡng nuôi con sau 21 tuổi.
Ở Mississippi, việc thoát khỏi ràng buộc cũng tự động
xảy ra khi người con kết hôn, nhập ngũ và phục vụ
toàn thời gian hoặc bị kết án trọng tội và đi tù từ hai
năm trở lên.
Sau khi nộp đơn, tòa án Mississippi có thể xác định
rằng việc thoát khỏi ràng buộc cũng đã xảy ra khi trẻ
dừng ghi danh học toàn thời gian ở trường ngay khi
chúng được mười tám (18) tuổi (trừ khi trẻ bị khuyết
tật) hoặc nếu trẻ tự nguyện chuyển ra khỏi nhà của
cha/mẹ có quyền nuôi con hoặc người giám hộ, tự
sống độc lập, có việc làm toàn thời gian và không tiếp
tục học trước khi bước sang tuổi hai mươi mốt (21).
Nếu trẻ sống với người khác mà không có sự chấp
thuận của cha/mẹ có nghĩa vụ nộp tiền cấp dưỡng
nuôi con, trẻ cũng có thể được coi là đã thoát khỏi
ràng buộc. Nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ bị đình chỉ đối với
trẻ bị giam giữ, nhưng không thoát khỏi ràng buộc,
trong thời gian trẻ bị giam giữ.

CƠ QUAN NÀY CÓ ĐẠI DIỆN CHO TÔI
TRONG QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG TẠI TÒA
ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG HỢP CẤP
ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI ĐANG NHẬN
DƯỠNG NUÔI CON CỦA TÔI HAY KHÔNG?
TRỢ CẤP CÔNG CỘNG?
Không, MDHS đại diện cho Tiểu bang và không đại
diện cho cha hoặc mẹ. Luật Mississippi quy định rằng
luật sư được Tiểu bang ủy quyền thực hiện bất kỳ
hành động nào theo Tiêu đề IV-D được coi là chỉ đại
diện cho lợi ích của MDHS. Không có mối quan hệ luật
sư-thân chủ nào tồn tại giữa luật sư do MDHS thuê và
bất kỳ người nhận dịch vụ IV-D nào.

Hãy hỏi nhân viên MDHS phụ trách vụ việc của quý
vị về các dịch vụ cấp dưỡng nuôi con. Thông tin liên
quan đến các dịch vụ thi hành lệnh cấp dưỡng nuôi
con phải được cung cấp cho những người nhận TANF,
chỉ Medicaid và chăm sóc nuôi dưỡng theo Tiêu đề
IV-E.
Đối với trẻ tự động đủ điều kiện nhận các dịch vụ thi
hành lệnh cấp dưỡng nuôi con, các nguồn giới thiệu
gồm:
• Sở Dịch vụ Nhân sinh Mississippi, nơi giới thiệu các
trường hợp đối với những người tham gia nhận
các quyền lợi của chương trình Hỗ trợ Tạm thời
cho các Gia đình Khó khăn (TANF) và Chương trình
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Ban

T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N
Dinh dưỡng Hỗ trợ Bổ sung (SNAP). Ban Chăm sóc
và Phát triển Trẻ thơ trực thuộc MDHS yêu cầu
đăng ký các dịch vụ cấp dưỡng nuôi con và duy trì
tuân thủ với trường hợp cấp dưỡng nuôi con của
họ, như một phần của quy trình phê chuẩn giấy
chứng nhận chăm sóc trẻ em.
• Sở Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em Mississippi giới thiệu các
trường hợp liên quan đến con nuôi nhận tiền trợ
cấp của hội đồng chăm sóc nuôi dưỡng theo Tiêu
đề IV-E.

trình thi hành lệnh cấp dưỡng nuôi con, chẳng hạn
như tổn hại về thân thể hoặc ngược đãi tinh thần
trong quá khứ, bao gồm cả những lời đe dọa làm tổn
hại hoặc ngược đãi thân thể, bởi phụ huynh kia của
trẻ. Điều này cũng bao gồm các tình huống mà hiếp
dâm hoặc loạn luân dẫn đến việc thụ thai trẻ và các
tình huống mà người mẹ đang cân nhắc đưa đứa con
cho nhận nuôi.

HIỆN CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ NÀO
• Tiểu bang Mississippi, Ban Medicaid, giới thiệu các DÀNH CHO TÔI KHI TÔI BÁO CÁO VIỆC
trường hợp về trẻ nhận trợ cấp Medicaid.
XẢY RA BẠO LỰC GIA ĐÌNH?
• Sở An sinh Xã hội, giới thiệu các trường hợp liên
quan đến trẻ nhận trợ cấp Thu nhập An sinh Bổ
sung (SSI) và Medicaid.

NẾU TÔI NHẬN TRỢ CẤP CÔNG CỘNG, TÔI
CÓ PHẢI HỢP TÁC VỚI CHƯƠNG TRÌNH
CẤP DƯỠNG NUÔI CON KHÔNG?
Có, quý vị phải hợp tác với cấp dưỡng nuôi con trừ
khi quý vị đưa ra được lý do chính đáng đã được phê
chuẩn (xem dưới đây). Nếu quý vị không hợp tác với
cấp dưỡng nuôi con, quyền lợi của quý vị có thể bị
giảm bớt và khả năng hội đủ điều kiện của quý vị về
tiền mặt, thực phẩm, dịch vụ giữ trẻ ban ngày hoặc
hỗ trợ y tế có thể bị chấm dứt. Người nhận các khoản
thanh toán bằng tiền theo TANF, các khoản thanh
toán của hội đồng Chăm sóc Nuôi dưỡng IV-E và các
quyền lợi chỉ dành cho Medicaid phải nhượng lại các
quyền của họ đối với cấp dưỡng nuôi con, vợ/chồng
và/hoặc y tế cho Tiểu bang như một điều kiện để đủ
điều kiện tham gia các chương trình này. Nhượng lại
các quyền của quý vị là thủ tục pháp lý trong đó người
đang nhận trợ cấp công cộng đồng ý chuyển cho tiểu
bang hoặc bộ lạc mọi quyền về cấp dưỡng nuôi con,
bao gồm cả tiền nợ cấp dưỡng, do phụ huynh kia nộp
để đổi lấy việc nhận trợ cấp tiền mặt và các quyền lợi
khác.
Khả năng hội đủ điều kiện tham gia Chương trình
SNAP bao gồm việc hợp tác với cơ quan trong việc
xác lập quan hệ cha con và nhận cấp dưỡng. Không
có cha/mẹ đẻ, cha/mẹ nuôi hoặc cá nhân nào khác
đang sống cùng và thực hiện quyền kiểm soát của
cha mẹ đối với trẻ dưới 18 tuổi, người có cha/mẹ chịu
trách nhiệm cấp dưỡng, sẽ hội đủ điều kiện tham gia
Chương trình SNAP trừ khi cá nhân đó hợp tác.
Như đã đề cập ở trên, lý do chính đáng là lý do hợp
pháp mà cha/mẹ được phép miễn hợp tác với quy
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Bạo lực gia đình không chỉ là ngược đãi thân thể. Cả
đàn ông và phụ nữ và cha hoặc mẹ đều có thể là nạn
nhân. Bạo lực gia đình cũng có thể bao gồm:
• Việc dùng lời nói để gây tổn thương tinh thần hoặc
giành quyền kiểm soát;
• Sử dụng vũ lực hoặc áp lực bằng lời nói để quan
hệ tình dục hoặc có các hành vi tình dục khác mà
không được phép;
• Phá hủy hoặc trộm cắp tài sản hoặc giữ lại tiền;
• Sự để ý không mong muốn, có thể tạo ra môi
trường sợ hãi.
Nếu có vấn đề bạo lực gia đình trong một trường hợp,
quyền riêng tư của quý vị có thể được bảo vệ và thông
tin về địa điểm của cha/mẹ và (các) con sẽ được bảo
vệ để tránh bị tiết lộ cho phụ huynh kia và/hoặc bất
kỳ ai, trừ khi việc tiết lộ được tòa án yêu cầu. Các biện
pháp bảo vệ này có thể bao gồm:
• Xóa địa chỉ và thông tin liên hệ cá nhân khác đối
với một số hồ sơ tòa án nhất định.
• Thông báo cho các tiểu bang khác về những lo ngại
an toàn nếu quý vị hoặc phụ huynh kia chuyển ra
khỏi tiểu bang.
• Đảm bảo sắp xếp các cuộc hẹn để quý vị và phụ
huynh kia không có mặt tại văn phòng cùng một lúc.
• Làm việc với tòa án để đảm bảo có biện pháp an
ninh thích hợp tại tòa hoặc các biện pháp thay thế
cho việc xuất hiện tại tòa án.
• Kết nối quý vị với các nguồn lực cộng đồng để giúp
lập kế hoạch an toàn, đi lại, nhà ở và các dịch vụ
pháp lý khác.
• Khi có lý do chính đáng, khép lại trường hợp của
quý vị nếu việc theo đuổi cấp dưỡng nuôi con
không mang lại lợi ích và sự an toàn tốt nhất cho
quý vị hoặc con quý vị.

Ban

T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA RA LÝ DO CHÍNH SỐ TIỀN CẤP DƯỠNG NUÔI CON ĐƯỢC
ĐÁNG NẾU TÔI CÓ LÝ DO HỢP LỆ ĐỂ XÁC ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?
KHÔNG HỢP TÁC VỚI CHƯƠNG TRÌNH Tại Mississippi, số tiền cấp dưỡng nuôi con được xác
định dựa trên các hướng dẫn theo luật định. Các
CẤP DƯỠNG NUÔI CON?
Quý vị sẽ không bắt buộc phải theo đuổi quan hệ cha
con hoặc cấp dưỡng nuôi con trong những trường
hợp cụ thể. Quý vị có đủ điều kiện để tuyên bố lý do
chính đáng cho việc không hợp tác để được nhận cấp
dưỡng nuôi con khi có nguy cơ gây tổn hại về thân thể
hoặc tinh thần cho quý vị hoặc con quý vị.
Quý vị có thể được miễn hợp tác với cấp dưỡng nuôi
con nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra:
• Phụ huynh kia đã gây tổn hại về thân thể và/hoặc
tinh thần cho trẻ.
• Tổn hại về thân thể và/hoặc tinh thần do phụ
huynh kia gây ra cho người thân đang chăm sóc
trẻ, làm hạn chế khả năng chăm sóc trẻ của cha/
mẹ có quyền giám hộ.
• Người con được thụ thai là kết quả của loạn luân
hoặc hiếp dâm.
• Đang chờ thủ tục nhận con nuôi hợp pháp.
• Một cơ quan dịch vụ xã hội công cộng hoặc tư
nhân đang hỗ trợ quý vị, cha/mẹ có quyền nuôi
con, quyết định xem nên giữ đứa con hay đưa con
đi cho làm con nuôi.
• Có lệnh bảo vệ khỏi phụ huynh kia.
Bất kỳ Tài liệu nào Sau đây sẽ Cấu thành Bằng chứng
Cần thiết để Đưa ra Lý do Chính đáng:

hướng dẫn này cung cấp tỷ lệ phần trăm của tổng
thu nhập đã điều chỉnh (tổng thu nhập của một cá
nhân trừ đi các khoản khấu trừ cụ thể) của cha/mẹ
chịu trách nhiệm nộp tiền cấp dưỡng; số tiền sẽ được
trao để cấp dưỡng dựa trên số lượng người con được
hưởng cấp dưỡng.
Tòa án sẽ xem xét các thỏa thuận cấp dưỡng nuôi con
để đảm bảo rằng các hướng dẫn này được áp dụng
đúng và số tiền cấp dưỡng nuôi con là phù hợp. Trong
một số trường hợp, tòa án có thể quyết định không
sử dụng các hướng dẫn này khi xác định số tiền cấp
dưỡng nuôi con.
Các hướng dẫn này như sau:
Số lượng Người con được Hưởng Cấp dưỡng và Tỷ lệ
Phần trăm Tổng Thu nhập đã Điều chỉnh Cần được
Trao cho Cấp dưỡng:
1 con		
2 con
		
3 con
		
4 con			
5 con trở lên		

14%
20%
22%
24%
26%

Để tính toán tổng thu nhập đã điều chỉnh, hãy xác định
tất cả thu nhập từ tất cả các nguồn tiềm năng có thể
được mong đợi một cách hợp lý đối với cha/mẹ chịu
trách nhiệm cấp dưỡng bao gồm, nhưng không giới hạn:

• Tuyên thệ/tuyên bố có công chứng từ những cá nhân
hiểu biết về những trường hợp lý do chính đáng.

•Tiền lương và thu nhập từ lương;

• Hồ sơ của tòa án, lý lịch tư pháp, hồ sơ thi hành
luật, bệnh án, hồ sơ tâm lý hoặc dịch vụ xã hội cho
thấy khả năng gây tổn hại về thân thể hoặc tinh
thần của phụ huynh kia đối với trẻ hoặc cha/mẹ
có quyền nuôi con.

•Thu nhập từ tiền hoa hồng;

• Bệnh án cho thấy tiền sử cảm xúc và tình trạng
sức khỏe tình cảm hiện tại của trẻ hoặc cha/mẹ có
quyền nuôi con.
• Bệnh án hoặc hồ sơ thi hành luật cho thấy việc thụ
thai là do loạn luân hoặc hiếp dâm.
• Các tài liệu cho thấy việc nhận con nuôi đang trong
quá trình chờ xử lý tại tòa.
• Văn bản tuyên bố của cơ quan công cộng hoặc tư
nhân hỗ trợ cha/mẹ có quyền nuôi con.
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•Thu nhập từ việc tự kinh doanh;
•Thu nhập từ các khoản đầu tư, bao gồm cổ tức, thu
nhập lãi và thu nhập từ bất kỳ tài khoản tín thác
hoặc tài sản nào;
•Phần của cha/mẹ chịu trách nhiệm trong bất kỳ
khoản thu nhập chung nào của cả cha và mẹ;
•Các khoản bồi thường, trợ cấp khuyết tật, thất
nghiệp, niên kim và hưu trí cho người lao động,
bao gồm Tài khoản Hưu trí Cá nhân (IRA);
•Mọi khoản thanh toán khác được thực hiện bởi bất
kỳ cá nhân, thực thể tư nhân, chính phủ liên bang
hoặc tiểu bang hoặc bất kỳ đơn vị nào thuộc chính
quyền địa phương;
•Tiền phụ cấp;

Ban

T HI H À NH LỆN H CẤP
DƯỠ NG N U Ô I CO N
•Bất kỳ thu nhập nào kiếm được từ tiền lãi trong
hoặc từ tài sản được thừa kế;
•Bất kỳ hình thức thu nhập kiếm được nào khác.
Tổng thu nhập không bao gồm bất kỳ lợi ích bằng tiền
nào thu được từ hộ gia đình thứ hai, chẳng hạn như
thu nhập của vợ/chồng của cha/mẹ chịu trách nhiệm.
Sau khi xác định số tiền này, trừ các khoản khấu trừ
bắt buộc theo pháp luật sau:
•Thuế liên bang, tiểu bang và địa phương. Các khoản
đóng góp vào việc nộp thuế vượt quá số nợ thực
tế trong năm tính thuế không được coi là khoản
khấu trừ bắt buộc;
•Đóng góp an sinh xã hội;
•Các khoản đóng góp hưu trí và khuyết tật ngoại trừ
bất kỳ khoản đóng góp hưu trí và khuyết tật tự
nguyện nào;

•Sức khỏe và nhu cầu y tế đặc biệt của cha mẹ.
Cả cha và mẹ sẽ được thông báo về quyền yêu cầu
xem xét lại ba năm một lần kể từ ngày lệnh được tòa
án ban hành hoặc điều chỉnh; tuy nhiên, cha hoặc mẹ
có thể yêu cầu xem xét lại trường hợp của họ bất cứ
lúc nào nếu hoàn cảnh cho phép. Việc xem xét lại được
tiến hành trong chu kỳ xem xét ba năm không yêu cầu
bằng chứng về thay đổi hoàn cảnh đáng kể trước khi
tòa án có thể điều chỉnh lệnh cấp dưỡng nuôi con. Các
đợt xem xét lại được tiến hành trong chu kỳ xem xét
ba năm yêu cầu bằng chứng thay đổi đáng kể về hoàn
cảnh. Các đợt xem xét lại được tiến hành đối với tất
cả các trường hợp TANF đang có hiệu lực ba năm một
lần. Các đợt xem xét lại không thuộc TANF chỉ được
tiến hành khi có yêu cầu bằng văn bản.

CÓ THỂ BAN HÀNH LỆNH VỀ NHỮNG KIỂU
•Nếu cha/mẹ chịu trách nhiệm phải tuân theo lệnh CẤP DƯỠNG NÀO KHÁC?
tòa án hiện hành đối với một hoặc nhiều trẻ khác
thì trừ số tiền cấp dưỡng theo lệnh tòa án đó;

•Nếu cha/mẹ chịu trách nhiệm cũng là cha/mẹ của
một hoặc nhiều trẻ khác sống chung với họ thì tòa
án có thể trừ một số tiền mà tòa án cho là phù hợp
để tính cho nhu cầu của (các) trẻ nói trên.
Sau khi cộng tổng thu nhập từ tất cả các nguồn được
liệt kê trong đoạn đầu tiên và trừ tất cả các khoản
khấu trừ được liệt kê trong đoạn thứ hai, quý vị có thể
tính tổng số tiền hàng năm của tổng thu nhập đã điều
chỉnh bằng cách chia số tiền đó cho mười hai (12) để
có số tiền tổng thu nhập đã điều chỉnh hàng tháng.
Việc cấp dưỡng nuôi con sẽ tiếp tục cho đến khi trẻ
thoát khỏi ràng buộc hoặc đến tuổi trưởng thành.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI CẦN THAY ĐỔI
LỆNH CẤP DƯỠNG NUÔI CON CỦA MÌNH?
Nếu có thay đổi đáng kể về hoàn cảnh, quý vị có thể
yêu cầu xem xét lại lệnh cấp dưỡng nuôi con của mình
bất cứ lúc nào. Sau đây là một số yếu tố có thể được
sử dụng để chứng minh cho sự thay đổi đáng kể về
hoàn cảnh:
•Tăng hoặc giảm đáng kể thu nhập của cha/mẹ chịu
trách nhiệm;
•Nhu cầu tăng lên do tuổi lớn dần và sự trưởng
thành của đứa con;
•Tăng chi phí;
•Sức khoẻ và các nhu cầu đặc biệt của trẻ;
13 | Cẩm nang dành cho Cha mẹ

Cả luật Mississippi và các quy định liên bang đều yêu
cầu cơ quan cấp dưỡng nuôi con bảo mật thông tin
cấp dưỡng y tế và xác lập, thi hành lệnh cấp dưỡng y tế
và/hoặc cấp dưỡng y tế bằng tiền mặt trong tất cả các
lệnh cấp dưỡng nuôi con mới hoặc được điều chỉnh.
Tiểu bang xác định bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bao
gồm phí dịch vụ, các tổ chức duy trì sức khỏe, tổ chức
cung cấp dịch vụ được ưu tiên và các loại bảo hiểm y
tế tư nhân và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe công cộng
khác. Theo đó, các dịch vụ y tế có thể được cung cấp
cho (các) trẻ phụ thuộc.
Cấp dưỡng vợ/chồng là nghĩa vụ có thể thi hành pháp
lý được ấn định đối với một cá nhân để cấp dưỡng cho
vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ. Các quy định liên bang
và luật tiểu bang yêu cầu sở phải thi hành và thu tiền
cấp dưỡng vợ/chồng trong những điều kiện hạn chế.
Khi nghĩa vụ cấp dưỡng đã được xác lập cho vợ/chồng
hoặc vợ/chồng cũ, riêng rẽ hoặc theo lệnh xác lập
nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con, sở phải thi hành, thu
và trao số tiền cấp dưỡng vợ/chồng nếu đáp ứng các
điều kiện sau:
•Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đang được thi hành
và/ hoặc được thu thông qua trường hợp cấp
dưỡng nuôi con IV-D;
•(Các) trẻ và vợ/chồng đang sống trong cùng một hộ
gia đình; và
•Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng
vợ/chồng do cùng một cha/mẹ chịu trách nhiệm
trả cho cùng một cha/mẹ có quyền nuôi con.
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Cơ quan cấp dưỡng nuôi con không xác lập lệnh cấp
dưỡng vợ/chồng. Tuy nhiên, cơ quan này thi hành
nghĩa vụ cấp dưỡng vợ/chồng theo các điều kiện nêu
trên.

tiền cấp dưỡng nuôi con, các khoản tiền này sẽ được
gửi điện tử vào thẻ ghi nợ. Chủ thẻ ghi nợ không thể
nạp thêm tiền vào thẻ ghi nợ.

TÔI SẼ NỘP TIỀN CẤP DƯỠNG NUÔI CON
NHƯ THẾ NÀO?

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn thanh toán này
và phí thẻ ghi nợ, vui lòng truy cập:
www.mdhs.ms.gov/child-childsupport/.

Có một số tùy chọn nộp tiền cho cha mẹ để trả các
khoản tiền cấp dưỡng nuôi con, bao gồm:
•Khấu trừ tiền lương (tùy chọn này phải được thảo
luận với người sử dụng lao động của quý vị)
•Séc điện tử/ghi nợ tài khoản ngân hàng
•MoneyGram (đối với thanh toán bằng tiền mặt và
thẻ ghi nợ có mã PIN)

Lưu ý: Có thể có các khoản đối với thẻ Ghi nợ
Mastercard tùy thuộc vào cách thẻ này được sử dụng.

NHỮNG CÁCH THỨC NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG
ĐỂ THU TIỀN CẤP DƯỠNG NUÔI CON?
Có một số cách thức được sử dụng để thu và thi hành
lệnh cấp dưỡng nuôi con bao gồm:

Truy cập www.mdhs.ms.gov/child-childsupport/
để biết thêm thông tin về việc nộp tiền.

•Khấu trừ Thu nhập
-Người sử dụng lao động của cha/mẹ nợ tiền cấp
dưỡng nuôi con có thể khấu trừ tiền cấp dưỡng
từ tiền lương của nhân viên. Hầu hết các lệnh cấp
dưỡng nuôi con đều yêu cầu khấu trừ thu nhập
“ngay lập tức” cho cấp dưỡng bằng tiền mặt. “Ngay
lập tức” có nghĩa là khoản tiền cấp dưỡng nuôi con
được khấu trừ ngay khi lệnh tòa án được đưa ra và
gửi đến bên cung cấp thu nhập của cha/mẹ chịu
trách nhiệm. Thu nhập bao gồm, nhưng không
giới hạn tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng, bồi
thường với tư cách là nhà thầu độc lập, tiền bồi
thường cho người lao động, trợ cấp khuyết tật
(SSA), trợ cấp niên kim, trợ cấp hưu trí và bất kỳ
khoản thanh toán nào do bất kỳ cá nhân hoặc
thực thể tư nhân, chính phủ liên bang, tiểu bang
hoặc địa phương thực hiện.

TIỀN CẤP DƯỠNG NUÔI CON ĐƯỢC TRẢ
CHO TÔI NHƯ THẾ NÀO?

•Chặn Trợ cấp Thất nghiệp
-Cha/mẹ nợ tiền cấp dưỡng nuôi con có thể bị khấu
trừ tiền cấp dưỡng từ tiền trợ cấp thất nghiệp.

•Tiền mặt – Thanh toán bằng Tiền mặt sử dụng
PayNearMe
•Séc, Lệnh Chuyển tiền và/hoặc séc thu ngân – bao
gồm Số An sinh Xã hội VÀ Số Trường hợp
Séc, lệnh chuyển tiền và séc thu ngân phải được thanh
toán cho MDHS/SDU và bao gồm tên của cha/mẹ chịu
trách nhiệm và số trường hợp cấp dưỡng nuôi con và
có thể được gửi qua đường bưu điện đến:
MDHS/SDU
P.O. Box 23094
Jackson, MS 39225

Điều quan trọng là các gia đình nhận được tiền cấp
dưỡng nuôi con của họ nhanh nhất có thể. Mọi sự
chậm trễ đều đe dọa nhanh chóng và nghiêm trọng
đến ngân sách của gia đình. Vì lý do này, các tiểu bang
được yêu cầu giải ngân hầu hết các khoản thanh toán
trong vòng hai ngày kể từ ngày họ nhận được. Mỗi
tiểu bang đều có Đơn vị Giải ngân Tiểu bang (SDU)—
văn phòng duy nhất nhận và gửi các khoản thanh toán
cho cấp dưỡng nuôi con. Thanh toán điện tử cung cấp
cho các bên có quyền nuôi con phương thức an toàn
và dễ dàng để nhận khoản thanh toán.
Cha/mẹ có quyền nuôi con có thể nhận tiền cấp dưỡng
qua thẻ Ghi nợ MasterCard hoặc thông qua việc gửi
tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng. Mỗi lần thu
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•Bù trừ Thuế
-Cha/mẹ nợ tiền cấp dưỡng nuôi con có thể bị chặn
bất kỳ khoản hoàn trả nào từ thuế liên bang hoặc
tiểu bang. Các trường hợp chăm sóc nuôi dưỡng
TANF và IV-E phải có tiền nợ cấp dưỡng theo lệnh
tòa án và cha/mẹ phải nợ ít nhất $150 tiền cấp
dưỡng quá hạn. Tên, địa chỉ hiện tại và số An sinh
Xã hội của cha/mẹ phải được xác minh. Nếu một
người không nhận được quyền lợi TANF, thì cha/
mẹ phải nợ ít nhất $500 tiền cấp dưỡng quá hạn
theo lệnh tòa án.
•Báo cáo của Cục Tín dụng
-Luật tiểu bang yêu cầu cơ quan báo cáo số tiền
quá hạn và tên của cha/mẹ đang chậm nộp tiền
cấp dưỡng nuôi con. Trước khi cha/mẹ bị báo
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cáo, người đó phải có lệnh cấp dưỡng nuôi con
chưa được thanh toán trong ít nhất 60 ngày sau
khi khoản thanh toán này đến hạn. Cha/mẹ phải
được thông báo trước rằng họ sẽ bị báo cáo lên
cục tín dụng.
•Quyền lưu giữ tài sản
-Cha/mẹ còn nợ tiền cấp dưỡng nuôi con có thể có
quyền lưu giữ tài sản đối với khoản bồi thường cho
người lao động hoặc yêu cầu bồi thường thương tật
cá nhân của họ. Quyền lưu giữ tài sản là quyền yêu
cầu đối với bất động sản hoặc tài sản cá nhân có
thể được sử dụng để trả nợ. Quyền lưu giữ tài sản
hạn chế khả năng chuyển nhượng tài sản của chủ
sở hữu tài sản cho đến khi khoản nợ đã được trả.
•Tài khoản bị Đóng băng và Tịch thu
-Cha/mẹ còn nợ tiền cấp dưỡng nuôi con có thể bị
các tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng
và liên minh tín dụng đóng băng và tịch thu (các)
tài khoản.
•Thu hồi hộ chiếu
-Cha/mẹ còn nợ tiền cấp dưỡng nuôi con từ $2.500
trở lên sẽ bị thu hồi hộ chiếu hoặc bị từ chối đăng
ký hộ chiếu. Cha/mẹ được thông báo trước về khả
năng bị thu hồi hoặc từ chối hộ chiếu và có 30
ngày kể từ ngày nhận được thông báo để yêu cầu
xem xét lại về mặt hành chính.
•Đình chỉ Giấy phép
Cha/mẹ còn nợ tiền cấp dưỡng nuôi con có thể bị
đình chỉ bất kỳ giấy phép nào do tiểu bang cấp nếu
tồn tại một trong các điều kiện sau đây:

Một trong các tiêu chí sau phải tồn tại trước khi có
thể khôi phục giấy phép:
-(Các) số dư nợ của cha/mẹ bằng 0
-Thỏa thuận theo quy định đã được thực hiện
hoặc phải có ngày phán quyết đã thỏa thuận
-Cha/mẹ đã tuân thủ lệnh triệu tập hoặc trát (chỉ
có thể khôi phục giấy phép theo loại tuân thủ này
nếu lần đình chỉ ban đầu là do loại không tuân
thủ cụ thể này, chứ không phải do không nộp
tiền).
-Cha/mẹ cung cấp bằng chứng rằng họ vừa được
thả gần đây sau khi bị giam giữ hơn 180 ngày và
luật sư chuyên về Cấp dưỡng Nuôi con đã xác
định rằng việc khôi phục là phù hợp.
Nếu một trường hợp đáp ứng bất kỳ một trong
các tiêu chí được liệt kê ở trên, thông báo sẽ được
gửi bằng dịch vụ bưu điện hạng nhất tới từng thực
thể cấp phép hiện hành, yêu cầu khôi phục giấy
phép ngay lập tức.
• Hành động Không tuân lệnh Tòa án
- Cha/mẹ còn nợ tiền cấp dưỡng nuôi con có thể
bị đưa ra tòa vì tội không tuân lệnh tòa, có thể
dẫn đến việc tòa án ra lệnh bỏ tù họ nếu không
nộp tiền cấp dưỡng nuôi con và cha/mẹ đó không
chứng minh được rằng mình không có khả năng
chi trả. Hành động không tuân lệnh tòa án sẽ
không được bắt đầu cho đến khi các biện pháp thi
hành khác đã được cố gắng thực hiện. Cha/mẹ có
thể bị giam tù cho đến khi nộp số tiền nhất định
cho khoản cấp dưỡng được tòa án xác định.

-Cha/mẹ không tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc trát
đòi liên quan đến thủ tục tố tụng về quan hệ cha
con hoặc cấp dưỡng nuôi con và trường hợp có
địa chỉ cuối cùng được biết đến của cha/mẹ đó.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI MỘT PHỤ HUYNH
KHÔNG SỐNG Ở MISSISSIPPI?

-Cha/mẹ nộp tiền đủ cho khoản cấp dưỡng hiện
tại và tiền nợ cấp dưỡng chậm một hoặc nhiều
tháng và trường hợp có địa chỉ cuối cùng được
biết đến của cha/mẹ đó.

Tất cả các tiểu bang phải cung cấp các dịch vụ cấp
dưỡng nuôi con bất kể phụ huynh kia sống ở đâu. Luật
liên bang yêu cầu các tiểu bang làm việc cùng nhau để
xác lập và thi hành lệnh cấp dưỡng nuôi con.

-Cha/mẹ không nộp tiền cấp dưỡng nuôi con và số
tiền này vẫn chưa được nộp trong ít nhất 30 ngày
sau khi đồng ý với kế hoạch thanh toán.

-Khi cha/mẹ có quyền nuôi con sống ở một tiểu bang
khác, Mississippi sẽ thu tiền cấp dưỡng nuôi con từ
cha/mẹ chịu trách nhiệm và gửi tiền cấp dưỡng đến
tiểu bang kia.

Lưu ý: Trước khi giấy phép của cha/mẹ có thể bị đình chỉ lần
đầu, cơ quan phải gửi thông báo qua đường bưu điện để
cho biết rằng nếu họ không thực hiện các bước để nộp tiền
cấp dưỡng, (các) giấy phép do tiểu bang cấp của họ sẽ bị
đình chỉ sau chín mươi ngày. Bất kỳ đình chỉ nào sau đó đối
với (các) giấy phép đều không cần thông báo này nếu cha/
mẹ đã tham gia vào kế hoạch thanh toán chậm đã được
lệnh tòa án phê chuẩn.
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-Khi cha/mẹ nợ tiền cấp dưỡng sống ở một tiểu bang
khác, Mississippi có thể gửi yêu cầu đến tiểu bang kia
để xác lập lệnh cấp dưỡng mới hoặc thi hành lệnh
hiện có của Mississippi. Tiểu bang kia sẽ thu tiền cấp
dưỡng từ cha/mẹ chịu trách nhiệm và gửi tiền cấp
dưỡng đến Mississippi. Nếu tiểu bang kia xác lập
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lệnh cấp dưỡng, tiểu bang đó sẽ áp dụng luật riêng
của mình khi xác định số tiền và thời hạn cấp dưỡng.
Nếu tiểu bang kia thi hành lệnh của Mississippi, họ
sẽ công nhận luật của Mississippi về thời hạn cấp
dưỡng, nhưng sẽ áp dụng luật và chính sách của
riêng mình trong việc thi hành lệnh này.
Những hành động này có thể xảy ra miễn là đáp ứng
các yêu cầu nhất định theo Đạo luật Hỗ trợ Gia đình
Liên Tiểu bang Thống nhất (UIFSA). Điều này có thể
bao gồm việc cha mẹ đồng ý bằng văn bản cho phép
một tiểu bang cụ thể thực hiện quyền tài phán đối với
trường hợp cấp dưỡng nuôi con.
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QUÝ VỊ TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT!
Khi quý vị làm việc với chương trình cấp dưỡng nuôi con nhằm xác
lập quan hệ hợp tác tài chính để cấp dưỡng cho con mình, hãy nhớ
rằng không phải tất cả các giải pháp cho các vấn đề cấp dưỡng nuôi
con đều nằm trong tầm kiểm soát của quý vị. Quyền lợi hợp pháp của
tất cả các bên phải được bảo vệ. Càng biết nhiều về chương trình cấp
dưỡng nuôi con của Mississippi, quý vị càng có thể thực hiện tốt hơn
các quyền và trách nhiệm của mình theo luật pháp và quý vị sẽ càng
thành công hơn trong việc cấp dưỡng cho con mình.

QUÝ VỊ CẦN THÊM THÔNG TIN?
INếu quý vị muốn biết thêm thông tin về chương trình cấp dưỡng
nuôi con ở Mississippi, vui lòng xem các nguồn lực khác trên trang
web của chúng tôi:
www.mdhs.ms.gov/child-support hoặc quý vị có thể ghé thăm văn
phòng địa phương gần mình hoặc gọi đến dịch vụ khách hàng theo
số: 877-882-4916.

