KHI TRẺ EM TRỞ THÀNH CHA MẸ...

HÃY SUY NGHĨ VỀ ĐIỀU NÀY!
Thực tế về trách nhiệm pháp lý và tài chính của bậc làm cha/mẹ

TÌNH YÊU
Bạn biết rằng làm một đứa trẻ không phải là dễ. Nó thậm chí còn khó hơn nếu bạn không biết đến
cha hoặc mẹ mình. Cả cha/mẹ đều cần phải tạo ra tình yêu và hỗ trợ về mặt tình cảm cho con cái
họ. Trẻ em có làm bài tập về nhà không, có học đi xe đạp không hay có giải quyết được những vấn
đề hàng ngày không thì chúng đều cần có sự hỗ trợ của bạn. Bạn đã chuẩn bị để trở thành một bậc
cha/mẹ đầy tình thương yêu – và sẵn sàng giúp đỡ con cái khi chúng cần một tình yêu chưa?

QUYỀN LỢI
Trẻ em có quyền biết thông tin về gia đình mình. Chúng cần phải biết bệnh sử của gia đình, có thể
tiếp cận an sinh xã hội và chi phí bảo hiểm hoặc có quyền thừa kế từ cả cha/mẹ.

TÀI CHÍNH
Sinh con có nghĩa là một cam kết tài chính đến chọn đời. Khi con cái bạn
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trưởng thành, chúng xứng đáng được yêu thương và được cả
cha/mẹ hỗ trợ về mặt tài chính.

HỖ TRỢ NUÔI CON SẼ CÓ VIỆC LÀM

Cha của con tôi và tôi không cưới nhau nhưng chúng tôi lại yêu
nhau. Tôi có thực sự cần phải lo lắng về vấn đề hỗ trợ nuôi con bây
giờ không?
Có,bởi vì đôi khi tình hình sẽ thay đổi. Để bảo vệ tương lai của con cái mình, bạn hãy
xác định quyền làm cha. Ký vào Bản công bố Quyền làm cha là một cách dễ dàng,
miễn phí và nhanh chóng để đảm bảo xác định cha của con bạn. Cả cha/mẹ đều có thể
ký vào công bố tại bệnh viện nơi cháu được sinh ra. Hoặc, họ có thể thực hiện điều này
sau đó tại Bộ Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em (DCSS) hay Bộ An sinh tại hạt đang sinh sống.
Để đảm bảo con bạn có thể nhận được hỗ trợ khi cần thiết, bạn cũng nên lấy lệnh của
tòa án về vấn đề hỗ trợ nuôi con. DCSS có thể sẽ thông tin thêm cho bạn.

Tôi cần làm gì khi mẹ đứa trẻ muốn tôi phải hỗ trợ nuôi con?
Sau khi một trường hợp về hỗ trợ nuôi con được nêu ra ở Bộ Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em
(DCSS) cấp hạt thì bạn sẽ nhận được những giấy tờ pháp lý gọi là “Trát hầu tòa và
khiếu nại”. Bạn bắt buộc phải tuân theo. Bạn có thể trình bày trường hợp của mình
với DCSS tại hạt đang sinh sống. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách gọi điện
thoại hay đến thẳng văn phòng của Bộ. Số điện thoại và địa chỉ được in ngay trên tài
liệu bạn có. Nên nhớ rằng bạn nên đi kèm với một luật sư.

Tôi không hòa hợp với mẹ đứa trẻ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi từ
chối chi trả hỗ trợ cho con mình?
Luật pháp rất nghiêm khắc với những người không chi trả phần hỗ trợ tài chính của
mình. Những đặc lợi trong tấm bằng lái xe của bạn sẽ bị hủy bỏ hoặc bị treo. Hoặc,
thẻ tín dụng sẽ bị ảnh hưởng, điều này có nghĩa là bạn không thể mua được những
thứ mình mong muốn như máy stereo hoặc ô tô. Nếu muốn trở thành một giáo viên
hoặc chủ hợp đồng thì bạn sẽ không thể lấy được giấy phép chuyên môn do đã
không chi trả tiền hỗ trợ nuôi con. Bang sẽ giữ lại phần tài chính chi trả hỗ trợ nuôi
con bị nợ đọng lại. Cuối cùng, có thể bạn sẽ phải đi tù.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi biết cha của con mình là ai
nhưng anh ta lại không chấp nhận điều đó?
Nếu anh ta từ chối là cha đứa trẻ thì Bộ Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em tại
hạt bạn sinh sống sẽ tiến hành xét nghiệm để giúp xác định ai là cha
(quyền làm cha). Xét nghiệm bao gồm lấy mẫu DNA từ cha, mẹ và
con. Tính chính xác của phương pháp xét nghiệm này rất cao. Nếu bạn
không xây dựng gia đình với người cha này thì tên của anh ta sẽ không
được nêu trong giấy khai sinh cho đến khi được xác định rõ quyền làm
cha.

CẢ CHA/MẸ ĐỀU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM

Cha của con tôi đã rời đi sinh sống tại nơi khác. Sau khi sinh con,
tôi không biết hiện giờ anh ta đang sống ở đâu. Làm thế nào để
Bang tìm thấy anh ta?
Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Bộ Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em tại hạt đang sinh
sống sẽ rất hữu ích. Biên bản bằng lái xe, số thẻ an sinh xã hội và biên bản nghề
nghiệp sẽ được sử dụng để tìm ra người có nghĩa vụ phải chi trả hỗ trợ nuôi con.
Những thông tin về cha/mẹ chưa từng bị án phạt cũng có thể được thu thập từ biên
bản nộp thuế thu nhập và thất nghiệp hoặc hồ sơ hành pháp. Nếu cha/mẹ chuyển
sang sinh sống tại một bang khác thì Văn phòng pháp chế những vấn đề về hỗ trợ
trẻ em sẽ hợp tác để xác định ra người cha/mẹ đó.

Thường thì mất khoảng bao lâu để có thể lấy được lệnh cho cha/
mẹ chi trả hỗ trợ nuôi con?
Nếu Bộ Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em (DCSS) tại hạt xác định được nơi ở của cha/mẹ
thì bạn có thể lấy được lệnh hỗ trợ nuôi con trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, nếu
DCSS tại hạt bạn đang sinh sống cần phải tiến hành xác minh quyền làm cha hoặc
nếu trường hợp của bạn cần phải phân xử tại tòa thì DCSS cấp hạt có 12 tháng để
hoàn thiện tất cả những bước cần thiết và lấy lệnh hỗ trợ nuôi con.

Tôi không thể chi trả được khoản hỗ trợ nuôi con bởi vì tôi vẫn còn
đang đi học và lại không có nghề gì.
Chỉ do bạn đang đi học thì không có nghĩa là bạn không có nghĩa vụ tài
chính nào đối với con cái mình. Thông thường hỗ trợ nuôi con đều dựa
vào thu nhập nhưng lệnh của tòa án có thể quyết định rằng bạn vẫn có
khả năng lao động, tối thiểu là làm việc ngoài giờ, trong khi bạn vẫn đảm
bảo được chương trình học tập. Số lượng tài chính của lệnh hỗ trợ sẽ dựa
vào khả năng tạo thu nhập của bạn.

Có đúng là số tiền chi trả hỗ trợ nuôi con có thể lấy ngay từ séc chi trả không?
Đúng. Nếu bạn đang chịu thi hành lệnh của tòa án thì Bộ Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em
cấp hạt sẽ tiến hành thu ngân khoản nợ của bạn hàng tháng cộng với khoản chi trả
hỗ trợ nuôi con mà bạn phải theo. 50% số tiền lương còn lại sau khi đã khấu trừ hết
mọi khoản của bạn có thể sẽ được giữ lại vì mục đích này. Nếu không phải chịu thi
hành lệnh thì bạn sẽ được gọi đến văn phòng của Bộ để khai báo thu nhập. Sau đó,
bạn sẽ nhận được lệnh toà án để bắt đầu tiến hành chi trả.

HỖ TRỢ CHO CON CÁI MÌNH

Tôi sẽ chi trả khoản hỗ trợ nuôi con nhưng mẹ của con tôi lại rất ít khi cho
tôi gần đứa bé. Tôi nên làm gì?
Sau khi đã xác định đuợc quyền làm cha và chăm sóc con cái, bạn có quyền
được thăm nom con cái mình theo điều khoản của hợp đồng chăm sóc. Nếu mẹ
đứa bé không cho phép bạn thăm nom thì hãy liên lạc với Dịch vụ Tòa án Gia
đình tại Tòa thượng thẩm của hạt để được trợ giúp.

Tôi từng nghe rằng cha của con tôi sẽ không phải chi trả hỗ trợ nếu anh ta
đang phục vụ trong quân đội.
Điều đó không đúng.Tham gia quân đội không có nghĩa là anh ta có thể trốn tránh
trách nhiệm của mình đối với con cái. Nhân viên điều tra hỗ trợ trẻ em sẽ liên lạc
với đơn vị quân đội đó để thực hiện lệnh tòa án đối với những khoản chi trả hỗ trợ
nuôi

Tôi có được hưởng dịch vụ hỗ trợ nuôi con trong khi đang mang
thai - trước khi sinh con không?
Có. Bạn có thể bắt đầu tiến hành những thủ tục giấy tờ liên quan đến quyền làm cha
khi đang mang thai. Nếu người đàn ông bạn tin là cha của đứa bé từ chối thì có thể
tiến hành xét nghiệm di truyền sau khi đứa con được sinh ra. Bộ Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ
em tại hạt bạn đang sinh sống sẽ lên kế hoạch kiểm tra di truyền.
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Để có thêm thông tin chi tiết, hãy
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tại hạt bạn đang sinh sống

