Chương Trình Thực Thi Về Tiền Chu Cấp Gia Đình
Thông Tin dành cho Người Di Dân Mới

Đòi tiền chu cấp nuôi con cái
khi một người cha/mẹ cư ngụ ở ngoài tỉnh bang British Columbia
Đôi khi, việc nhận tiền chu cấp nuôi con cái hoặc người phối ngẫu gặp phải trở ngại khi một
trong hai người cha/mẹ hay người phối ngẫu cư ngụ ở ngoài phạm vi tỉnh bang British
Columbia. Chính phủ tỉnh bang British Columbia 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.
Sự thỏa thuận này có nghĩa là việc chu cấp tiền nuôi con cái hoặc người phối ngẫu có thể
được thực thi tại những phạm vi thẩm quyền này.
Sau đây là danh sách các tỉnh bang và quốc gia có những thỏa thuận trên với tỉnh bang
British Columbia:
Châu Phi:
Republic of South Africa
Republic of Zimbabwe
Châu Âu
Republic of Austria
Czech Republic
Federal Republic of Germany
Gibraltar
Kingdom of Norway
Slovak Republic
Swiss Confederation
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Canada
Alberta
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland and Labrador
Northwest Territories
Nova Scotia
Nunavut
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Yukon Territory

Hoa Kỳ
All United States including the District of
Columbia, Puerto Rico, Guam,
American Samoa
and the United States Virgin Islands.
Châu Á
Hong Kong, Special Administrative Region
Republic of Singapore
Khu vực Thái Bình Dương
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
Tasmania
Victoria
Western Australia
Fiji
Independent State of Papua New Guinea
New Zealand (including Cook Islands)
Khu vực Caribbean
Island of Barbados and its Dependencies

Chính phủ tỉnh bang British Columbia đang
nỗ lực trong việc gia tăng phạm vi thẩm
quyền để giúp thực thi án lệnh về tiền chu
cấp.

Cần biết thêm chi tiết về đề tài này và những thông tin khác liên quan tới vấn đề thực thi
việc chu cấp tiền nuôi gia đình, xin xem trang mạng: www.fmep.gov.bc.ca, hoặc gọi số: 604678-5670 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.

