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Các quy định về Cấp Dưỡng Con Trẻ đã thay đổi đối với gia đình quý vị. Quý vị đang nhận tiền 
trợ cấp của chương trình CalWORKs chỉ dành riêng cho con của quý vị. Sau đây là những thay đổi 
áp dụng cho quý vị:

• Quý vị không còn cần thiết "chuyển nhượng" quyền tiền trợ cấp dưỡng cho con mình đến các Hạt, 
tuy nhiên có những phúc lợi cho quý vị và con của quý vị bởi có một hồ sơ trợ cấp dưỡng cho trẻ 
con với Cơ Quan Cấp Dưỡng Con Trẻ Địa Phương (Local Child Support Agency - LCSA);

• Số tiền trợ cấp của quý vị sẽ không được thay đổi nếu quý vị không muốn các dịch vụ hỗ trợ trẻ 
em LCSA, bao gồm việc không toàn quyền giữ con (vắng mặt) hoặc thiết lập mối quan hệ huyết 
thống cho con quý vị);

 Quý vị cần phải nhận thức được rằng việc phụ huynh không toàn quyền giữ con và thiết lập 
mối quan huyết thống sẽ giúp quý vị việc thu thập tiền trợ cấp cho trẻ em nếu cần; và

 Trong tương lai, nếu quý vị đủ điều kiện cho tiền trợ cấp, quy tắc tiền trợ cấp nuôi con khác 
nhau có thể được áp dụng.

• Quý vị sẽ giữ tất cả tiền cấp dưỡng con trẻ mà người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng 
chuyển cho quý vị hoặc Cơ Quan Cấp Dưỡng Con Trẻ Địa Phương (LCSA) thu số tiền đó cho 
quý vị. Quý vị không cần phải giao số tiền đó cho Hạt;

• Nếu quý vị đã mở một hồ sơ tiền trợ cấp với LCSA, quý vị không cần phải làm gì để tiếp tục 
nhận được dịch vụ thu tiền cấp dưỡng con trẻ cho quý vị. Theo dõi số tiền cấp dưỡng con trẻ 
mà quý vị nhận được và ngày tháng nhận được nó. Quý vị sẽ cần báo cáo cho Hạt số tiền cấp 
dưỡng con trẻ mà quý vị nhận được;

• Nếu quý vị không có mở một hồ sơ xin tiền cấp dưỡng với LCSA quý vị sẽ phải nộp đơn xin các 
dịch vụ thu tiền cấp dưỡng con trẻ tại LCSA để có một cuộc xét nghiệm huyết thống nếu cần 
thiết cho con của quý vị, và thu nhập tiền trợ cấp cho trẻ con và gửi tới cho quý vị. Quận có thể 
giúp quý vị thực hiện việc đó;

• Khoản cấp dưỡng con trẻ do LCSA thu sẽ không còn hoàn trả phần trợ cấp đã được chi cho 
gia đình quý vị, vì vậy giới hạn thời gian CalWORKs 48-tháng của người trưởng thành sẽ không 
còn "loại bỏ” các tháng nhận trợ cấp;

• Hiện nay, khi quý vị nhận tiền cấp dưỡng con trẻ trực tiếp, quý vị sẽ phải báo cáo tiền cấp 
dưỡng con trẻ như một thu nhập nếu những quy định báo cáo thu nhập đối với trường hợp của 
quý vị yêu cầu quý vị làm việc đó;

• Nếu quý vị có thu nhập từ tiền cấp dưỡng con trẻ, cho một trẻ em đang nhận phúc lợi 
CalWORKs, chúng tôi không tính số tiền $50 đầu tiên mỗi tháng. Phần còn lại của số tiền đó có 
thể được tính vào khoản trợ cấp CalWORKs của quý vị;

• Nếu quý vị cũng có nhận phúc lợi CalFresh, bất cứ thu nhập từ tiền cấp dưỡng con trẻ nào mà 
quý vị nhận được có thể được sử dụng để tính số tiền phúc lợi CalFresh của quý vị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng gọi ngay cho Hạt.


