
  

             

      

   
  

   

   

   

   

   

   

  

 

  

   

   

 

   

State of California – Health and Human Services Agency California Department of Social Services 

CHƯƠNG TRÌNH CƠ HỘI LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM DÀNH CHO TRẺ EM 
CỦA  CALIFORNIA  (CALWORKS)  THÔNG  TIN  QUAN  TRỌNG  ĐỐI  VỚI  MẠNG 
LƯỚI AN TOÀN VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CHỈ DÀNH CHO TRẺ EM 

Các quy tắc về Cấp dưỡng con trẻ đã thay đổi đối với gia đình quý vị. Quý vị chỉ nhận được trợ 
cấp tiền mặt của CalWORKs cho (các) con của mình. Đây là những thay đổi áp dụng cho quý vị: 

• Các quyền cấp dưỡng nuôi con của quý vị sẽ không được giao cho quận, tuy nhiên sẽ có những 
phúc lợi cho quý vị và (các) con của quý vị khi có một trường hợp cấp dưỡng nuôi con với Cơ 
quan Cấp dưỡng Trẻ em Địa phương (Local Child Support Agency, LCSA); 

• Số tiền trợ cấp của quý vị sẽ không bị thay đổi trong trường hợp quý vị không muốn các dịch vụ 
cấp dưỡng nuôi con của LCSA, bao gồm việc tìm kiếm cha mẹ không giám hộ của (các) con của  
quý vị hoặc xác lập huyết thống cho (các) con của quý vị; 
○ Quý vị nên biết rằng việc tìm kiếm cha mẹ không giám hộ (Non-Custodial Parent, NCP) và xác 

lập huyết thống sẽ giúp quý vị trong tương lai trong việc thu thập tiền cấp dưỡng nuôi con nếu  
quý vị cần; và 

○ Trong tương lai, nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt trong trường hợp của 
(các) con của quý vị, các quy tắc cấp dưỡng nuôi con khác có thể được áp dụng. 

• Quý vị sẽ được giữ tất cả số tiền cấp dưỡng nuôi con mà cha mẹ không giám hộ đưa cho quý vị 
hoặc LCSA thu thập cho quý vị. Quý vị không cần phải chuyển số tiền này cho quận; 

• Mọi người nhận tiền cấp dưỡng nuôi con theo nhiều cách khác nhau. Một số được quận thu thập 
sau đó nhờ LCSA gửi cho họ và một số nhận trực tiếp từ NCP. 
○ Nếu đã mở một hồ sơ cấp dưỡng nuôi con với LCSA, quý vị không cần phải làm bất 

cứ điều gì để tiếp tục nhận tiền cấp dưỡng nuôi con được thu thập cho quý vị. 
○ Tuy nhiên quý vị nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con của mình, hãy theo dõi số tiền cấp 

dưỡng nuôi con mà quý vị nhận được và ngày nhận. Quý vị sẽ cần thông tin này để báo 
cáo số tiền cấp dưỡng nuôi con đã nhận được cho quận nếu các quy tắc báo cáo thu 
nhập cho trường hợp của quý vị yêu cầu phải làm; 

• Nếu không mở hồ sơ cấp dưỡng nuôi con với LCSA, quý vị sẽ phải nộp đơn xin các dịch vụ 
cấp dưỡng nuôi con tại LCSA để xác lập huyết thống cho con mình nếu cần, và để được thu 
thập và gửi tiền cấp dưỡng cho quý vị. Quận có thể giúp quý vị làm điều này; 

• Tiền cấp dưỡng nuôi con được LCSA thu và gửi cho quý vị sẽ không còn hoàn trả khoản 
viện trợ đã trả cho gia đình quý vị nữa, do đó đồng hồ tính thời gian 60 tháng CalWORKs  
của người lớn sẽ không còn “được bỏ chọn” các tháng trợ cấp nữa; 

• Nếu quý vị nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con, đối với (các) con của mình trên CalWORKs, chúng 
tôi không tính $100 đầu tiên mỗi tháng nếu quý vị có một con trong đơn vị hỗ trợ (Assistance Unit,  
AU) hoặc $200 mỗi tháng nếu có nhiều hơn một đứa trẻ trong AU. Phần còn lại có thể được tính vào 
khoản trợ cấp CalWORKs của quý vị; 

• Nếu quý vị cũng nhận được CalFresh, bất kỳ khoản thu nhập cấp dưỡng nuôi con nào mà 
quý vị nhận được đều có thể được sử dụng để tính số tiền trợ cấp CalFresh của quý vị. 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gọi ngay cho quận. 
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