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BẠN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ VỀ VẤN ĐỀ TIỀN CHU CẤP NUÔI CON? 
 

Bộ Luật Gia Đình của tỉnh bang British Columbia đặt quyền lợi của trẻ em là điều quan trọng 
hàng đầu khi cha mẹ chúng ly dị hoặc ly thân. Điều này có nghĩa là cha mẹ phải tiếp tục chu 
cấp tiền nuôi dưỡng con trẻ ngay cả khi họ không còn chung sống. 
 
Đôi khi cha mẹ không thực hiện đúng trách nhiệm của họ theo như án lệnh về tiền chu cấp 
nuôi con cái. Điều này có thể gây khó khăn cho con trẻ và gia đình. Khi gặp khó khăn trong 
vấn đề đòi tiền chu cấp, những gia đình này có thể nhận được sự giúp đỡ từ Chương Trình 
Thực Thi về Tiền Chu Cấp Gia Đình  
 
Đây là chương trình miễn phí của chính phủ nhằm giúp các gia đình thâu nhận tiền chu cấp 
cho người phối ngẫu và con cái, theo dõi những khoản tiền trả và thực thi án lệnh tòa. 
Chương Trình Thực Thi về Tiền Chu Cấp Gia Đình có thẩm quyền pháp lý để đòi những món 
tiền nợ quá hạn. Ví dụ, họ có thể yêu cầu chủ nơi làm việc khấu trừ vào tiền lương của 
cha/mẹ. 
 
Để đăng ký tham gia miễn phí vào chương trình này, trước hết cha/mẹ cần có án lệnh hợp 
pháp, hoặc hợp đồng về tiền chu cấp đã được nộp tại tòa tỉnh bang British Columbia. Cần sự 
giúp đỡ trong việc xin án lệnh về tiền chu cấp nuôi con, hoặc cách nộp bản thỏa thuận, các 
gia đình cần tham khảo ý kiến pháp lý và sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Cơ Quan Trung Tâm 
Pháp Lý Gia Đình không trợ giúp về pháp lý hoặc cấp án lệnh về tiền chu cấp. 
 
Đôi khi một người cha/mẹ sống ở ngoài tỉnh ban British Columbia. Chính phủ đã thỏa thuận 
với tất cả những tỉnh bang của Canada và một số quốc gia khác để đảm bảo chắc chắn trách 
nhiệm chu cấp tiền nuôi con cái hoặc người phối ngẫu cần được theo dõi. 
 
Tờ thông tin riêng về Đòi tiền chu cấp nuôi con cái khi một người cha/mẹ cư ngụ ở 
ngoài tỉnh bang British Columbia có danh sách các tỉnh bang và quốc gia được bao gồm 
trong những thỏa thuận này. 
 
Bạn có thể đăng ký với Chương Trình Thực Thi về Tiền Chu Cấp Gia Đình, hoặc cần thêm chi 
tiết, xin xem trang mạng www.fmep.gov.bc.ca, hoặc gọi số: 604-678-5670 tại Vancouver và 
khu vực Lower Mainland. Gọi số 250-220-4040 tại Victoria, hoặc số 250-434-6020 tại khu 
vực phía Bắc và các tỉnh bang nội địa. 
 


