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SỎ DỊCH VỤ CẤP DƯỠNG TRẺ EM

HƯỚNG DẪN HOÀN THÀNH BẢN LIỆT KÊ QUÁ TRÌNH TRẢ TIỀN CẤP DƯỠNG
Mặt sau của trang này là lời khai của quý vị về việc chi trả tiền cấp dưỡng cho hồ sơ của quý vị. Quý vị
được yêu cầu điền vào theo từng tháng, từng năm các số tiền cấp dưỡng phải trả (theo phán quyết của
toà án) và các số tiền đã được trả. Những số liệu này sẽ giúp xác định số tiền cấp dưỡng còn thiếu phải
trả, nếu có.
Quý vị phải điền vào từng trang riêng biệt (hoặc nhiều trang) về các số tiền cấp dưỡng phải trả cho con
trẻ, vợ/chồng, gia đình, y tế, chi phí y tế không được hoàn trả bởi bảo hiểm, và những điều cấp dưỡng
khác.
Xin lưu ý là KHÔNG gộp chung số tiền cấp dưỡng phải trả cho con trẻ với vợ/chồng, trừ phi có
phán quyết cuả toà án gộp chung hai loại tiền cấp dưỡng này thành án lệnh tiền cấp dưỡng cho
‘gia đình’.
Trong phần ‘SỐ TIỀN PHÁN QUYẾT’ quý vị hãy điền vào số tiền cấp dưỡng phải trả mỗi tháng từ khi
án lệnh của toà án bắt đầu có hiệu lực. Nếu có sự thay đổi về án lệnh của quý vị, hãy chắc chắn là số
tiền cấp dưỡng hàng tháng phản ảnh đúng theo số tiền phải trả cho chính xác.
Trong phần ‘SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ’ quý vị hãy điền vào số tiền cấp dưỡng đã trả cho từng tháng. Nếu có sự
chi trả nhiều hơn một lần trong tháng thì phải gộp chung lại, điền vào tổng số tiền được chi trả trong
tháng đó. Tiền trả thực sự vào tháng nào ghi vào tháng đó, chứ đừng ghi vào tháng mà phần tiền
này dự định dùng để trả lại. Quý vị có thể đính kèm thêm các tờ dữ liệu nếu cần thiết.
Xin lưu ý rằng việc khai báo này không có tính cách bảo mật và có thể được đưa cho người cha hoặc
mẹ phía bên kia trong cùng hồ sơ của quý vị để xem xét lại. Nếu có sự bất đồng ý kiến liên quan đến dữ
liệu quá trình việc trả tiền cấp dưỡng, mỗi bên có thể được yêu cầu trình bày bằng chứng về số tiền cấp
dưỡng đã trả như là cuống check nhà băng, giấy biên nhận, v.v..
Hãy hoàn thành tờ Khai Báo này rõ ràng và chính xác để bảo đảm là không có sai lầm hoặc hiểu lầm về
số tiền cấp dưỡng còn thiếu phải trả, nếu có.
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BẢN LIỆT KÊ QUÁ TRÌNH TRẢ TIỀN CẤP DƯỠNG
Người hoàn thành đơn này (tên):
Tôi là:
Người nuôi dưỡng trẻ
Quá trình thanh toán tiền cấp dưỡng cho:
Chi phí y tế không được hoàn trả bởi bảo hiểm
NĂM
SỐ TIỀN
PHÁN QUYẾT

Người cha/mẹ không nuôi dưỡng trẻ
Đứa trẻ
Vợ/Chồng
Gia đình
Y tế
Những điều khác (xin ghi rõ):……………………………………..
NĂM

SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ

SỐ TIỀN
PHÁN QUYẾT

NĂM
SỐ TIỀN
PHÁN QUYẾT

SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ

SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ

Tháng Một
Tháng Hai
Tháng Ba
Tháng Tư
Tháng Năm
Tháng Sáu
Tháng Bảy
Tháng Tám
Tháng Chín
Tháng Mười
Tháng Mười Một
Tháng Mười Hai

NĂM
SỐ TIỀN
PHÁN QUYẾT

NĂM
SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ

SỐ TIỀN
PHÁN QUYẾT

NĂM
SỐ TIỀN
PHÁN QUYẾT

SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ

SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ

Tháng Một
Tháng Hai
Tháng Ba
Tháng Tư
Tháng Năm
Tháng Sáu
Tháng Bảy
Tháng Tám
Tháng Chín
Tháng Mười
Tháng Mười Một
Tháng Mười Hai
Tôi cam đoan rằng thông tin ở trên là trung thực và chính xác, nếu có sự khai man tôi xin chịu hình phạt theo luật pháp của tiểu bang
California. Tôi nhận thức rằng thông tin này có thể được cung cấp cho người cha hoặc mẹ để kiểm tra và mỗi bên có thể được yêu
cầu cung cấp tài liệu.
Chữ ký:

Ngày:
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