Chương trình Cấp dưỡng Con trẻ của Tiểu
bang California:
Nguồn thông tin dành cho Quý Phụ huynh ...

Quý vị có đủ Điều kiện cho các Thỏa hiệp của
Chương trình Khoản Nợ (COAP)?
Quý vị có thiếu nợ các khoản tiền cấp dưỡng con trẻ trong khoảng thời gian
con quý vị đang nhận được sự trợ cấp công không? Trong một số trường
hợp cấp dưỡng con trẻ, Thỏa hiệp của Chương trình Khoản nợ (COAP) cho
phép cha mẹ trả ít hơn tổng số nợ của mình. Hãy nắm lấy cơ hội này để xem
liệu quý vị đủ điều kiện và thực hiện một đề xuất hay không.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện của chương trình COAP nếu quý vị đáp ứng các tiêu
chuẩn sau đây:
		

- Tiền nợ ít nhất là $501, đã nợ trong một khoảng thời gian con của quý vị nhận được trợ cấp
công tại tiểu bang California

		

- Tất cả các khoản nợ trong trường hợp của quý vị quý vị không thể trả hết trong vòng ba năm,
căn cứ trên thu nhập và tài sản hiện tại của quý vị

Những trường hợp cho quý vị không hội đủ điều kiện nhận COAP:
		

- Không thực hiện một thỏa thuận COAP trước đây trong vòng hai năm qua

		

- Được xác định là có tội miệt thị tòa án vì không trả tiền cấp dưỡng con trẻ trong vòng sáu tháng
trước ngày nộp đơn

		

- Cố ý không trả tiền cấp dưỡng con trẻ bởi có dự tính về việc thỏa hiệp

		

- Giấu kín thu nhập, tài sản hoặc khoản thu nhập hưởng trước hợp lý bất kỳ hoặc các tài sản hoặc
khoản giữ lại cố ý hay làm sai lệch thông tin tài chính
- Nộp nhiều hơn một đơn xin COAP trong vòng một năm

		

Các Tùy chọn Thanh toán:
- Khoản trả nợ hàng tháng hoặc khoản trả trọn gói (có thể được yêu cầu trong những hoàn cảnh
nhất định)

Hãy liên lạc với Văn phòng Cấp dưỡng Con trẻ tại Địa phương của quý vị:
1-866-901-3212, hoặc: TTY 1-866-399-4096

“Cấp dưỡng Con trẻ... Sự Đầu tư vào Tương lai Con em Chúng ta”

Hiệp hội Giám đốc Cấp dưỡng Con trẻ

www.csdaca.org

