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SỐ LUẬT SƯ ĐOÀN TIỂU BANG:

DÀNH RIÊNG CHO TÒA

TÊN:
TÊN CÔNG TY:

Chỉ Ðể Thông Tin

ĐỊA CHỈ:
THÀNH PHỐ:

TIỂU BANG:

SỐ ĐiỆN THOẠI:

SỐ FAX:

SỐ ZIP:

ĐỊA CHỈ E-MAIL:
LUẬT SƯ CHO (Tên):

Ðừng Nộp

TÒA THƯỢNG THẨM CALIFORNIA, QUẬN
ĐỊA CHỈ:
ĐỊA CHỈ GỬI THƯ:
THÀNH PHỐ VÀ SỐ ZIP:
TÊN CHI NHÁNH:

TÊN VỤ:

SỐ VỤ:

GIẤY GIAO QUYỀN GIÁM HỘ
(THIẾU NIÊN)

GIẤY GIAO QUYỀN
1. (Tên)
được bổ nhiệm làm người giám hộ của NGƯỜI
(tên trẻ):
(ngày sinh):
với các quyền quyết định về, và nhiệm vụ cung cấp, việc chăm sóc, nuôi giữ, kiểm soát, giáo dục, gia cư, và điều trị y tế cho trẻ
như được quy định trong các đoạn 2351(a), 2352, và 2353 của Bộ Luật Chứng Thực Di Sản, tùy thuộc vào bất cứ khoản giới hạn
hoặc điều kiện nào ở 2.
2.

Các quyền hạn khác được cấp hoặc điều kiện áp đặt (ghi rõ):

Tiếp tục trong Phụ Đính 2
CAM KẾT
3. Tôi long trọng cam kết (hứa) rằng tôi sẽ thực hiện các nhiệm vụ của người giám hộ của người này theo luật định. Tôi đã nhận
và có dịp đọc bản Trở Thành Người Giám Hộ của Trẻ tại Tòa Thiếu Niên (Becoming a Child's Guardian in Juvenile Court) (mẫu
JV-350-INFO).
Ký vào (ngày):

tại (địa điểm):

, California.


(ĐÁNH MÁY HOẶC VIẾT TÊN THEO KIỂU CHỮ IN)

(CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯỢC BỔ NHIỆM)

ĐÃ CẤP, lục sự tòa, đóng triện của tòa:
(DẤU TRIỆN)

Ngày:

Lục Sự, bởi

, Phụ Tá

THÔNG BÁO
Tòa thiếu niên có tên ở trên có thẩm quyền về quyền giám hộ này. Bất cứ đơn nào xin thay đổi hoặc chấm dứt quyền
giám hộ, kể cả đơn xin đưa trẻ dọn nhà ra ngoài California, để thay đổi một lệnh thăm viếng, hoặc để bổ nhiệm một
người giám hộ kế vị, đều phải được nộp tại tòa thiếu niên bằng Đơn Xin Thay Đổi Lệnh Tòa (Request to Change Court
Order) (mẫu JV-180).
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SỐ VỤ:

TÊN TRẺ:

Chỉ Ðể Thông Tin

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CHO
NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA TRẺ
Mẫu này, được gọi là Giấy Giao Quyền Giám Hộ (Letters of Guardianship), là bằng chứng là quý vị được bổ
nhiệm làm người giám hộ của trẻ này. Giấy Giao Quyền Giám Hộ sẽ có hiệu lực cho đến khi quyền giám hộ
chấm dứt hoặc có cấp Giấy Giao Quyền Giám Hộ mới. Quyền giám hộ chấm dứt khi trẻ đủ 18 tuổi trừ phi
xảy ra bất cứ trường hợp nào sau đây trước lúc đó: trẻ qua đời; trẻ được nhận làm con nuôi; trẻ trở nên
độc lập vì kết hôn, nhập ngũ hiện dịch, hoặc được cấp giấy giao quyền độc lập; hoặc tòa ra lệnh chấm dứt
quyền giám hộ.
Để kiểm chứng việc bổ nhiệm và quyền hạn của quý vị với nhân viên trường học, nhân viên y tế, và các
nguồn cung cấp dịch vụ khác, quý vị sẽ cần phải xuất trình cho họ xem bản sao mẫu này có thị thực. Nhớ
cất mẫu này vào một chỗ an toàn. Nếu quý vị làm thất lạc mẫu này, quý vị sẽ cần phải xin lục sự tòa thiếu
niên cấp một bản sao mới có thị thực. Quý vị có thể phải trả một khoản lệ phí cho bản sao thị thực này.

CHỨNG THỰC
Tôi chứng nhận rằng đây là bản sao đúng mẫu gốc lưu hồ sơ tại văn phòng của tôi và Giấy Giao Quyền Giám Hộ này được cấp
cho người có tên ở trang một đã không bị cải biến, thu hồi, vô hiệu, hoặc hủy bỏ, và vẫn có toàn bộ giá trị và hiệu lực.
(DẤU TRIỆN)

Ngày:

Lục Sự, bởi
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