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

Thủ tục Đình chỉ và Phát hành Giấy phép
Thực hiện việc thanh toán các khoản cấp dưỡng con trẻ đúng thời hạn sẽ
không chỉ giúp con của quý vị mà còn giúp cho quý vị tránh được việc bị đình
chỉ giấy phép lái xe, hành nghề hoặc các giấy phép khác. Hệ thống Phối
hợp Cấp phép Tiểu bang từ chối hoặc đình chỉ các giấy phép do tiểu bang
ban hành của người phụ huynh không nuôi con và đang nợ khoản tiền cấp
dưỡng con trẻ quá hạn trước đây theo lệnh của tòa án.

Làm sao tôi biết rằng giấy phép của tôi có thể bị đình chỉ?
Cơ quan ban hành giấy phép của Tiểu bang sẽ gửi cho quý vị Thông báo Ý định Đình chỉ trong150 ngày trong
đó có nêu ngày bắt đầu có hiệu lực đình chỉ. Nếu giấy phép của quý vị đã bị đình chỉ trong quá khứ và việc
thanh toán cấp dưỡng con trẻ của quý vị bị chậm trễ hoặc chưa được thanh toán đầy đủ thì sẽ không đưa ra
thông báo cảnh báo và giấy phép sẽ tự động bị đình chỉ. Quý vị phải cập nhật thông tin về địa chỉ gửi thư của
quý vị để đảm bảo có thể nhận được thông báo ban đầu.

Những giấy phép nào sẽ bị đình chỉ?
- Giấy phép lái xe
- Giấy phép kinh doanh
- Tiểu bang cấp giấy phép hành nghề như:
- Nhà thầu
- Bác sĩ
- Giáo viên
- Luật sư
- Thẩm mỹ
- Đại lý Bất động sản hay Môi giới

Làm thế nào để cho phép sử dụng giấy phép bị treo của tôi?
Hãy liên lạc bất cứ văn phòng cấp dưỡng con trẻ nào tại địa phương để yêu cầu cho phép sử dụng giấy phép. Bằng
cách gọi tới: 1-866-901-3212, văn phòng cấp dưỡng con trẻ sẽ trao đổi về các lựa chọn hiện có đối với quý vị.

Những điều phải nhớ...
- Để đạt được thỏa thuận, hãy liên hệ với cơ quan hỗ trợ trẻ em bất kỳ trong thời gian 150 ngày kể từ khi
nhận được Thông báo Ý định Đình chỉ.
- Nếu giấy phép của quý vị đã bị đình chỉ trong quá khứ và khoản chu cấp nuôi con của quý vị bị chậm
hoặc không được thanh toán đầy đủ, thì bản thông báo cảnh báo 150-ngày sẽ không được đưa ra lần
nữa và giấy phép của quý vị sẽ tự động bị đình chỉ.

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

Hiệp hội Giám đốc Cấp dưỡng Con trẻ
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