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Mở Một Trường Hợp Về 
Cấp Dưỡng Nuôi Con

Cơ Quan Đặc Trách Dịch Vụ Cấp Dưỡng Nuôi 
Con Quận Cam (OC CSS) bao gồm::

Một phí tổn $35 cho dịch vụ thường niên áp dụng cho 
những gia đình nào chưa bao giờ nhận trợ cấp chính phủ 
và những người được trả $550 hay hơn cho việc cấp Dưỡng 

Bất cứ cá nhân nào có quyền chăm sóc theo pháp lý hay 
thể chất đối với một trẻ em có thể nạp đơn xin trợ giúp. 
Ngoài ra, người nạp đơn hay nhận trợ cấp từ chính phủ 
bắt buộc phải hợp tác với các dịch vụ trợ cấp nuôi con và 

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp càng nhiều càng tốt các thông 
tin của bạn và người phối ngẫu khi bạn nạp đơn, gồm những 
điều như tên họ, địa chỉ, ngày sanh, sở làm, lợi tức, và tài sản.

Một khi đơn xin hoàn tất của bạn được nhận và cứu xét bởi 
văn phòng chúng tôi, bạn sẽ nhận được một lá thư cho biết 
hồ sơ đã mở trong vòng 20 ngày làm việc. Lá thư này sẽ cung 
cấp cho bạn danh số Tham Dự Viên DCSS và số hồ sơ.

Lưu Ý: Luật Sư của OC CSS sẽ trinh bày các sự kiện 
của từng trường hợp cả hai phụ huynh trước tòa 
và sẽ không đại diện cho bất cứ bất cứ bên nào.

• Thiết Lập cấp dưỡng, tư cách bố mẹ, và/hay hỗ trợ y tế

• Thi hành việc hỗ trợ trẻ em, hôn phối, và y tế

• Thay đổi lệnh cấp dưỡng nuôi con của tòa án



Website: www.css.ocgov.com 
Email:  childsupport@css.ocgov.com 

Ấn phẩm này giải thích các thủ tục tổng quát và chỉ 
được dùng cho mục đích thông tin mà thôi.

Tháng Tám 2022
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Bạn có thể mở một trường hợp cấp dưỡng 
nuôi con bằng cách: 

Đến viếng văn phòng chúng tôi

Tải đơn xuống từ mạng www.css.ocgov.com 
hay gọi chúng tôi để yêu cầu đơn được gởi 
tới cho bạn. 

Nạp đơn xin qua mạng miễn phí, dễ dàng và 
bảo đảm. 
Xin vào www.css.ocgov.com để mở một trường 
hợp trong sự thoải mái từ nhà của bạn.

Cần giúp đỡ để hoàn tất đơn xin? 
Gọi điện thoại hay viếng văn phòng chúng tôi hôm nay!

1055 N. Main Street, Santa Ana, CA 92701 
Địa Chỉ Bưu Chính: 
P.O. Box 22099, Santa Ana, CA 92702 

Thứ Hai – Thứ Sáu: 7:00 sáng – 4:30 chiều 
Mở cửa chọn lọc ngày thứ Bảy 
Giờ Ngân Khố: 7:00 Sáng – 5:00 chiều

Trang mạng: www.css.ocgov.com 
Email: childsupport@css.ocgov.com

(866) 901-3212 
Fax: (714) 347-4811 
Tele-Typewriter: (866) 399-4096

Lên lịch một cuộc hẹn 
Trực tuyến: www.ocss.ocgov.com 
bằng điện thoại: (714) 347-6406
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Thay đổi Lệnh cấp 
dưỡng Con cái

Những Gì Chính Đáng Cho một sự Thay Đổi?

Chúng Tôi Sẵn Sàng Giúp Đỡ!

Kinh Nghiệm một sự Thay Đổi?
Nếu bạn mới đây kinh nghiệm với một sự thay đổi vì hoàn 
cảnh, đây có thể là thời gian xin cứu xét để quyết định nếu 
bạn có lý do chính đáng để thay đổi số tiền cấp dưỡng.

Những thay đổi sau đây:

• Tình trạng việc làm

• Lợi Tức

• Giám hộ/ Viếng thăm

• Chi phí cho việc 
chăm sóc con em

• Bảo hiểm sức khỏe

• Phúc lợi

Cơ Quan Đặc Trách Dịch Vụ Cấp Dưỡng Quận Cam (OC 
CSS) hợp tác với cả đôi bên bố mẹ để tìm giải pháp tốt 
đẹp nhất mang ích lợi đến cho con em của bạn, Trong 
cách thức cứu xét, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những 
thông tin sau đây:

• Bản Tuyên Bố Lợi Tức và Chi Phí

• Chứng  minh của lợi tức

• Chứng minh của các chi phí về việc chăm sóc con 
em/ hay bảo hiểm sức khỏe

• Lịch trình hay số lượng thời gian bạn tiêu tốn cho 
con em bạn



Ấn bản này giải thích thủ tục một cách tổng quát và chỉ 
nhằm mục đích thông tin mà thôi 

Tháng Tám 2022

Có Cách nào khác để thay thế lệnh cấp dưỡng của tôi?
Vâng, Có cách!

Chúng tôi có thể xếp đặt lịch trình hẹn gặp cho cả hai bố 
mẹ để có thể đạt được sự thỏa thuận tại văn phòng để 
tránh ra trước tòa án. Nếu cả hai phía đồng ý, một tài liệu 
pháp lý sẽ được ký kết và lưu trữ, kết quả là lệnh cấp dưỡng 
sau cùng. Nếu hai bên không thể đồng ý, thì có thể ra tòa 
phán xét để thu xếp thời gian.

Yêu Cầu một sự cứu xét rất đơn giản!
Liên Lạc vời Chúng Tôi Ngày Hôm Nay!

Đến viếng văn phòng chúng tôi
1055 N. Main Street, Santa Ana, CA 92701

Gọi Điện Thoại
(866) 901-3212

Bằng Thư Tín
P.O. Box 22099, Santa Ana, CA 92702

Viếng thăm chúng tôi qua Mạng
Tại www.css.ocgov.com

Email Chúng Tôi
childsupport@css.ocgov.com

Thu Xếp Lấy Hẹn
Tại www.css.ocgov.com
hay gọi (714)347-6406
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