Bộ Nhân Lực

Giấy Ủy Quyền Đòi
Cấp Dưỡng Gia Đình

Chương Trình Đòi Cấp Dưỡng Gia Đình

HỒ SƠ SỐ

Những thông tin cá nhân được hỏi trong mẫu đơn này chỉ được sử dụng với mục đích đã ghi trong Bộ Luật Công Việc và
Trợ Giúp và Bộ Luật của Công việc và Trợ Giúp cho Những Người Đau Yếu Tàn Tật. Sự thu thập, sử dụng và chia sẽ
những thông tin cá nhân được đưa ra theo những điều khỏan Tự Do Tin Tức và Bộ Luật Bảo Vệ Đời Tư. Những câu hỏi
về những thông tin này nên hỏi trực tiếp các trung tâm Công Việc và Trợ Giúp thuộc khu vực của ban.

GA

Chiếu Theo Bộ Luật Công Việc và Trợ Giúp hoặc Bộ Luật Công Việc và Trợ Giúp Dành cho Người tàn tật,
Để được Bộ Trưởng trợ giúp cho tôi, tôi,

(VIẾT TÊN BẮNG CHỮ IN HOA)

ngay bây giờ ký ủy quyền cho Bộ Nhân Lực (Bộ Trưởng),
Bất cứ quyền đòi cấp dưỡng mà tôi có theo như đã ấn định trong các Điều Luật gồm có quyền:
a) Nộp đơn xin lệnh đòi cấp dưỡng chiếu theo sắc lệnh của British Columbia;
b) Thiết lập một sự thỏa thuận về việc cấp dưỡng;
c) Nộp đơn để bào chữa hay làm sáng tỏ sự thỏa thuận hay lệnh cấp dưỡng;
d) Nhận tiền theo
i) một sự thỏa thuận hay lệnh cấp dưỡng,
hoặc
ii) một lệnh cấp dưỡng theo Bộ Luật Ly Hôn (Canada) hoặc nếu không

Sample

e) Cưỡng bức một sự thỏa thuận hay lệnh cấp dưỡng phải đựơc thi hành;

f) Lập hồ sơ cho sự thỏa thuận về việc cấp dưỡng với tòa án tại British Columbia;
g) Lập một hồ sơ nữa cho lệnh cấp dưỡng với tòa án tại British Columbia;

h) Lập hồ sơ hay rút hồ sơ của lệnh cấp dưỡng theo Bộ Luật Cưỡng Bức Cấp Dưỡng Gia Đình;
i) Dàn xếp việc trả số nợ cũ của người thiếu nợ.

QUAN TRỌNG: XEM TRANG SAU VỀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA SỰ ỦY QUYỀN VÀ VIẾT TẮT TÊN HỌ TRƯỚC KHI KÝ
Tôi đã đọc “NHỮNG ĐIỀU KHỎAN CỦA SỰ ỦY QUYỀN” viết ở phía sau của đơn này. VIẾT TẮT HỌ TÊN CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN
SỰ ỦY QUYỀN NÀY sẽ không còn hiệu lực khi:
Gia đình tôi không còn được trợ giúp và chính phủ đã thu hồi hết những khỏan nợ còn khất lại, VÀ,
một giấy báo về GIẤY ỦY QUYỀN NÀY ĐÃ HẾT HẠN sẽ gởi cho tôi theo địa chỉ mới nhất trong hồ sơ
với Bộ.
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN:

NGÀY:
(NĂM-THÁNG-NGÀY)

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG:

Bất kể những gì ở trên,
(in tên người nộp đơn)
DO ĐÓ ĐƯỢC CHẤP THUẬN nhận tiền theo lệnh hay sự thỏa thuận cấp dưỡng trực tiếp từ phía bị thưa
HOẶC, khi lệnh cấp dưỡng được đưa vào Chương Trình Cưỡng Bức Cấp Dưỡng (FMEP),
qua FMEP, cho đến khi Bộ Trưởng được thông báo.
ĐƯỢC KÝ NGÀY:
IN TÊN CỦA EAW/FMW:

(NĂM-THÁNG-NGÀY)

TRUNG TÂM CÔNG VIỆC
VÀ TRỢ GIÚP:

CHỮ KÝ CỦA EAW/FMW:

SỰ PHÂN PHÁT:
HR2748(02/09/20)
7530903037 (50/PAK)

BẢN GỐC- HỒ SƠ-GA

BẢN PHỤ 1 - FMW (FMEP)

BẢN PHỤ 2 - FMW (HỒ SƠ)

BẢN PHỤ 3 – NGƯỞI ỦY QUYỀN

NHỮNG ĐIỀU KHỎAN CỦA SỰ KÝ ỦY QUYỀN
•

Tôi cho phép Bộ trưởng cung cấp những thông tin cần thiết cho Giám Đốc của Chương Trình Cưỡng Bức
Cấp Dưỡng để lập hồ sơ, cưỡng bức và theo dõi việc trả tiền theo như lệnh cấp dưỡng của tôi .

•

Tôi cho phép Giám Đốc cơ quan Cưỡng Bức Cấp Dưỡng cung cấp những thông tin liên quan đến sự hợp
lệ được hưởng trợ cấp, và sự trả tiền, theo dõi hoặc cưỡng bức thi hành lệnh cấp dưỡng của tôi.

•

Tôi cho phép Giám Đốc của cơ quan Cưỡng Bức Cấp Dưỡng lấy hoặc tìm kiếm những giấy tờ tòa án
cần thiết để thi hành những quyền đã đựơc ủy nhiệm.

•

Tôi sẽ hợp tác với Bộ Trưởng và Giám Đốc của cơ quan Cưỡng Bức Cấp Dưỡng nếu cần lấy, thay đổi
hoặc cưỡng bức thi hành lệnh hay sự thỏa thuận cấp dưỡng. Gồm có:
-

cung cấp bất cứ thông tin nào và làm rõ những vấn đề liên quan đến như tên của người thiếu tiền,
địa chỉ, chủ thuê làm việc và mức lương;

-

cung cấp tên, tuổi, và quyền nuôi dưỡng của mỗi đứa con;

-

tham dự các buổi hẹn, họp hay ra tòa có liên quan đến những quyền đã được ký ủy quyền khi được
Bộ Trưởng hay Giám Đốc của cơ quan Cưỡng Bức Cấp Dưỡng yêu cầu;

-

cung cấp số hồ sơ của tòa án và kết quả của vụ kiện dẫn đến những lệnh cấp dưỡng đang có;

Sample

•

Tôi biết là tôi không thể có bất cứ một hành động hay can thiệp vào sự thỏa thuận nào liên quan đến việc
cấp dưỡng đã được quy định trong khi sự ủy quyền cho Bộ Trưởng vẫn còn hiệu lực, trừ khi tôi được giấy
phê chuẩn của Bộ Trưởng. Tôi hiểu là nếu tôi thực hiện những điều được ủy quyền này mà không có sự
phê chuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến tình trạng hợp pháp được trợ cấp của tôi.

•

Khi người tham vấn luật pháp mà chính phủ đưa tới thay tôi bào chữa hay kiện tụng, tôi biết là người
tham vấn luật pháp chỉ làm việc cho chính phủ và không có mối quan hệ giữa luật sư-thân chủ giữa tôi và
viên cố vấn luật pháp.

•

Tôi hiểu là chỉ có Bộ Trưởng mới có quyền bỏ qua, giảm, hay thay đổi khỏan nợ còn thiếu từ trước mà
chính phủ không thu lại được. Chính phủ không được có sự thỏa hiệp nào để hủy bỏ, hoặc cắt giảm
khoản nợ còn thiếu tôi từ trước theo như lệnh cấp dưỡng của tôi mà không có sự phê chuẩn của tôi.

•

Những phần trong giấy ủy quyền này sẽ còn tiếp tục có hiệu lực sau khi tôi ngưng nhận tiền trợ cấp nếu
như chính phủ không thu lại được những khỏan nợ còn thiếu trước đó. Trong khi số nợ còn thiếu, tôi biết
rằng, chỉ có bộ trưởng mới có quyền:
-

rút lại lệnh cấp dưỡng theo như Bộ Luật Cưỡng Bức Cấp Dưỡng Gia Đình;

-

nhận tiền cấp dưỡng còn thiếu từ trước mà chính phủ chưa thu lại đươc dưới sự ủy quyền này.

-

nộp đơn kiện để cắt giảm hay hủy bỏ khỏan nợ cấp dưỡng từ trước mà chính phủ không thu được;

-

dàn xếp với người thiếu nợ để họ trả khoản nợ cấp dưỡng từ trước mà chính phủ không thu được;

-

cưỡng bức cấp dưỡng những khỏan nợ còn thiếu từ trước mà chính phủ không thu được.
VIẾT TẮT HO TÊN CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN

