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DV-140 V Lệnh Giám Hộ và Thăm Viếng Trẻ
Mã Số Vụ Kiện:

Không nộp lên tòa

Mẫu này được đính kèm với (chọn một): �	DV-110 �	DV-130

1 Chi Tiết về Người Được Bảo Vệ: 
Mối quan hệ với trẻ: �	Cha mẹ �	Người Giám Hộ Hợp Pháp �	Khác (ghi rõ): 

2 Tên Họ của Người Bị Cấm: 
Mối quan hệ với trẻ: �	Cha mẹ �	Người Giám Hộ Hợp Pháp �	Khác (ghi rõ): 

3 � Trẻ em Dưới 18 Tuổi
a. Tên:  Ngày sinh: 
b. Tên:  Ngày sinh: 
c. Tên:  Ngày sinh: 
d. Tên:  Ngày sinh: 
�	(Đánh dấu vào đây nếu quý vị cần liệt kê thêm trẻ. Viết “DV-105, Trẻ em” ở đầu trang của một tờ giấy 

riêng và đính kèm vào mẫu đơn này.)

4 � Không Đi Lại Với Trẻ Khi Chưa Được Cho Phép
�	Người trong mục   1 �	Người trong mục   2 �	Người khác (tên): 
phải có sự cho phép bằng văn bản của cha/mẹ kia, hoặc lệnh của tòa nếu muốn đưa trẻ ra khỏi:
a. � Tiểu bang California
b. � Hoa Kỳ
c. � (Các) nơi khác (ghi rõ): 

5 � Ngừng Tiếp cận Trường học, Sức khỏe và Thông tin Khác của Trẻ
a. Người trong mục   2  không được tiếp cận hoặc có quyền tiếp cận hồ sơ hoặc thông tin của:
�	Tất cả trẻ em được liệt kê trong mục   3 .
�	Chỉ những trẻ em được liệt kê ở đây (tên): 

b. Từ những đối tượng sau đây (chọn tất cả các mục phù hợp):
�	Các nhà cung cấp dịch vụ y tế, nha khoa và sức khỏe tâm thần
�	Các nhà cung cấp học đường và chăm sóc ban ngày
�	Các nhà cung cấp hoạt động ngoại khóa, bao gồm trại hè và đội nhóm thể thao
�	Người sử dụng lao động trẻ em (bao gồm cả các vị trí việc làm tình nguyện và không trả lương)
�	Khác (ghi rõ): 

Nếu là nhà cung cấp nêu trên, quý vị không được tiết lộ thông tin hoặc hồ sơ liên quan đến trẻ em được 
liệt kê trong mục   5  cho người trong mục   2 .
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6 � Quyết định của Thẩm phán về Đơn Xin Lệnh Ngăn Chặn Bắt Cóc Trẻ Em (đính kèm mẫu 
đơn DV-145)

7 � Giám hộ Trẻ em
a. Giám hộ Hợp pháp (Người đưa ra quyết định về sức khỏe, giáo dục và phúc lợi của trẻ.)
�	Chỉ riêng Người trong mục   1

�	Chỉ riêng Người trong mục   2
�	Cùng chung (chia sẻ) bởi những người trong mục   1  và   2 .
�	Người khác (tên): 

b. Giám hộ Thể chất (Người mà trẻ thường xuyên sống cùng.)
�	Chỉ riêng Người trong mục   1

�	Chỉ riêng Người trong mục   2
�	Cùng chung (chia sẻ) bởi những người trong mục   1  và   2 .
�	Người khác (tên): 

c. Nếu thẩm phán trao quyền giám hộ riêng hoặc chung cho người trong mục   2 , thẩm phán phải giải thích lý do.
(Dành cho thẩm phán. Đánh dấu tất cả các mục phù hợp):
�	Các lý do thẩm phán đưa ra tại phiên tòa (Xem biên bản lệnh hoặc yêu cầu bản ghi.)
�	Các lý do của thẩm phán được liệt kê ở đây: 

8 � Người trong mục   2  không được thăm nom trẻ cho đến khi tòa ban hành lệnh mới.
(Nếu đơn này được đính kèm với mẫu đơn DV-110, Lệnh Tạm Cấm, nghĩa là thẩm phán đã tạm thời đình chỉ quyền 
thăm con của quý vị. Nếu quý vị không đồng ý với lệnh này, hãy tham dự phiên tòa.)

9 � Thăm nom Trẻ có Giám Sát (Theo dõi)
a. Người được giám sát: �	Người trong mục   1 �	Người trong mục   2 bởi:

�	Người không chuyên (tên và mối quan hệ với trẻ, nếu biết): 
�	Người chuyên nghiệp (tên, nếu biết): 

(1) Lệ phí được trả bởi: Người trong mục   1  % Người trong mục   2  % Khác:  %
(2) Người trong mục   1  liên hệ với nhà cung cấp trước (ngày): 

Người trong mục   2  liên hệ với nhà cung cấp trước (ngày): 

b. Thông tin liên hệ của nhà cung cấp, nếu biết
Địa chỉ:  Điện thoại: 

c. Lịch trình các chuyến thăm có giám sát
(1) � Một lần mỗi tuần, trong (số giờ): 
(2) � Hai lần mỗi tuần, trong (số giờ):  mỗi lần ghé thăm.
(3) � Thực hiện theo Lịch Thăm nom được liệt kê trong mục   12 .
(4) � Lịch trình khác (ghi rõ): 
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10 � Trao đổi Trẻ Có Giám sát (Theo dõi) (Sử dụng mục   11  để mô tả lịch trình thăm nom.)

a. Người được giám sát: �	Người trong mục   1 �	Người trong mục   2 bởi:

�	Người không chuyên (tên và mối quan hệ với trẻ): 
Địa điểm an toàn để trao đổi: 
(Để biết thêm thông tin về các địa điểm an toàn, hãy truy cập vào địa chỉ https://selfhelp.courts.ca.gov/guide-
supervised-visitation.)

�	Người chuyên nghiệp (nêu tên, nếu biết): 
(1) Lệ phí được trả bởi: Người trong mục   1  % Người trong mục   2  % Khác:  %
(2) Người trong mục   1  liên hệ với nhà cung cấp trước (ngày): 

Người trong mục   2  liên hệ với nhà cung cấp trước (ngày): 
(3) Địa điểm trao đổi do nhà cung cấp quyết định.

b. Thông tin liên hệ của nhà cung cấp, nếu biết:
Địa chỉ:   Điện thoại: 

11 � Thăm nom Không có Giám sát (Không Theo dõi)
a. Nếu thẩm phán cho phép người trong mục   2  thăm nom không cần giám sát, thẩm phán phải giải thích lý do 

tại sao.

(Dành cho thẩm phán. (Đánh dấu tất cả các mục phù hợp):
�	Các lý do thẩm phán đưa ra tại phiên tòa (Xem biên bản lệnh hoặc yêu cầu bản ghi.)
�	Các lý do của thẩm phán được liệt kê ở đây: 

b. �	Người trong mục   1 �	Người trong mục   2 sẽ đến thăm trẻ như sau:

(1) � Lịch thăm nom được mô tả dưới đây:

(2) � Thực hiện theo Lịch Thăm nom được liệt kê trong mục   12 .

https://selfhelp.courts.ca.gov/guide-supervised-visitation
https://selfhelp.courts.ca.gov/guide-supervised-visitation
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12 � Lịch Thăm nom cho Người trong mục   2

Thời gian Người đưa trẻ đi và về trong 
chuyến thăm

Địa điểm trả/đón

Thứ Hai
Bắt đầu:
Kết thúc, nếu có:

Thứ Ba
Bắt đầu:
Kết thúc, nếu có:

Thứ Tư
Bắt đầu:

Kết thúc, nếu có:

Thứ Năm
Bắt đầu:
Kết thúc, nếu có:

Thứ Sáu
Bắt đầu:

Kết thúc, nếu có:

Thứ Bảy
Bắt đầu:
Kết thúc, nếu có:

Chủ Nhật
Bắt đầu:
Kết thúc, nếu có:

Thực hiện theo lịch trình đã nêu ở trên:
�	Mỗi tuần �	Tuần thứ 1 và thứ 3 hàng tháng �	Tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng
�	Khác 

Ngày bắt đầu thăm (tháng, ngày, năm) 

13 � Các Lệnh Khác
(Mô tả các lệnh bổ sung hoặc tham khảo tài liệu đính kèm (ví dụ: FL-341(C), Bản đính kèm Lịch Nghỉ lễ của Trẻ)):

14 Quốc gia Cư trú
Quốc gia cư trú của trẻ hoặc các trẻ trong trường hợp này là �	Hoa Kỳ
hoặc �	Khác (ghi rõ): .

15 Thẩm quyền và Thông báo
Tòa án này có thẩm quyền đưa ra các án lệnh về quyền giám hộ trẻ trong vụ việc này theo Đạo Luật Thống Nhất về 
Thẩm Quyền và Chấp Hành Việc Giám Hộ Con Cái (phần 3 của Luật Gia Đình California bắt đầu từ mục 3400). 
Bên bị đơn đã nhận được thông báo phù hợp với luật pháp của Tiểu bang California.

16 Hình phạt nếu Vi phạm Lệnh này
Nếu vi phạm án lệnh này, quý vị có thể bị xử lý dân sự hoặc hình sự, hoặc cả hai.
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Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.
Để được bảo vệ và giữ quyền riêng tư, hãy bấm nút 

Xóa Mẫu Này sau khi quý vị đã in mẫu này.
In mẫu này Lưu mẫu này

Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.

Xóa mẫu này

https://www.courts.ca.gov/documents/fl341c.pdf
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