
 ADOPT-200 V  Yêu Cầu Nhận Con Nuôi Lục sự đóng dấu ngày tháng vào đây khi 
nộp đơn.

Chỉ nhằm mục đích 
thông tin

Không nộp lên tòa

Điền tên tòa và địa chỉ đường/phố:

Tòa Thượng Thẩm California, Quận

Tòa điền số vụ khi nộp đơn.

Số Vụ:
Không nộp lên tòa

Phiên Xử 
Ngày

(Do lục sự của tòa thượng thẩm điền nếu có ngày xét xử.)
Phiên xét xử vào:
Ngày:
Thời gian:
Ban: Phòng:

Tên và địa chỉ tòa nếu khác trên: 

Đối với người được tống đạt yêu cầu này: Nếu quý 
vị không tham dự phiên xét xử này, thẩm phán có thể 
ra lệnh chấp thuận việc nhận con nuôi mà không cần 
ý kiến của quý vị.

Nếu quý vị nhận nuôi nhiều hơn một trẻ, thì sử dụng mẫu yêu cầu 
riêng cho mỗi trẻ.
1 Cha và/hoặc mẹ nuôi

a. Tên: 
b. Tên: 
Mối quan hệ với trẻ:
Địa chỉ đường phố:
Thành Phố:  Tiểu Bang:  Mã Zip:
Số điện thoại: 
Luật sư (nếu có) (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và mã số hành nghề): 

2 Quận nộp hồ sơ
Yêu Cầu Nhận Con Nuôi này được đưa đơn tại tòa án này vì (chọn tất cả 
các nội dung phù hợp):
�	Cha và/hoặc mẹ nuôi sống ở quận này;
�	Đứa trẻ được sinh ra tại quận này hoặc trẻ hiện đang sinh sống ở quận 

này;
�	Một văn phòng của tổ chức thu xếp việc nhận nuôi trẻ 

được đặt tại quận này;
�	Một văn phòng của sở hoặc văn phòng nhận nuôi nhà nước 

đang điều tra yêu cầu nhận con nuôi này được đặt tại quận này;
�	Cha và/hoặc mẹ ruột của trẻ sống ở quận này khi ký kết 

thỏa thuận cho làm con nuôi, đồng ý cho con làm con nuôi 
hoặc từ bỏ con;

�	Cha và/hoặc mẹ ruột sống ở quận này vào thời điểm yêu 
cầu nhận con nuôi được nộp lên tòa án;

�	Đứa trẻ đã được trả tự do để làm con nuôi ở quận này.
(Lưu ý: Nếu trẻ là người được tòa án bảo hộ, thì phải nộp Yêu 
Cầu Nhận Con Nuôi tại quận nơi trẻ được trả tự do để làm con 
nuôi hoặc quận nơi cha và/hoặc mẹ nuôi cư trú. Xem Bộ Luật Gia Đình, § 8714.)

3 Hình thức nhận con nuôi
Chọn một trong những hình thức sau:
�	Tổ chức (tên):  � Bà con � Không có quan hệ bà con 
� Nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc (đính kèm lệnh nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc)

�	Độc lập: � Bà con � Không có quan hệ bà con � Cha/mẹ bổ sung 
�	Có yếu tố nước ngoài (tên tổ chức): 
�	Cha dượng, mẹ kế nhận nuôi con riêng
�	Cha dượng, mẹ kế nhận nuôi con riêng để xác nhận quan hệ huyết thống. Xem mẫu ADOPT-050-INFO để xác 

định xem quý vị có đủ điều kiện nhận con nuôi theo hình thức cha dượng, mẹ kế nhận nuôi con riêng để xác nhận 
quan hệ huyết thống không.

Nộp gộp hồ sơ:
�	Các hồ sơ khác được nộp cùng lúc với Yêu Cầu Nhận Con Nuôi này. �Nộp các hồ sơ khác sau.
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Tên của quý vị: Chỉ nhằm mục đích thông tin
Số Vụ:

Không nộp lên tòa

4 Thông tin về trẻ
a. Tên họ mới của trẻ sẽ là:
b. Giới tính: � Nữ � Nam � Phi nhị giới
c. Ngày sinh: Tuổi:
d. Địa chỉ của trẻ (nếu khác với địa chỉ của cha và/hoặc mẹ nuôi): 

Đường: Thành phố: Tiểu bang:  Zip:
e. Nơi sinh (nếu biết): Thành phố:  Tiểu bang: Quốc gia:
f. Nếu trẻ từ 12 tuổi trở lên, thì trẻ có đồng ý làm con nuôi không? �Có � Không
g. Ngày trẻ bắt đầu nhận được sự chăm sóc thể chất từ cha mẹ nuôi:
h. � Đứa trẻ được thụ thai bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản tuân theo mục 7613 Bộ Luật Gia Đình.
i. � Trẻ là người phụ thuộc của tòa. Vụ Việc Vị Thành Niên Số  Quận:

5 Tên họ của trẻ trước khi được nhận nuôi (CHỈ điền đối với trường hợp nhận con nuôi độc lập, cha dượng 
hoặc mẹ kế nhận nuôi con riêng hoặc nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc)
Tên họ của trẻ trước khi được nhận nuôi:

6 Cha mẹ ruột
Tên họ của cha mẹ ruột, nếu biết:

7 Người giám hộ hợp pháp
Đứa trẻ có người giám hộ hợp pháp không? � Có � Không (Nếu có, hãy đính kèm Thư Chỉ Định Người Giám 
Hộ và điền thông tin bên dưới.)
a. Ngày có lệnh giám hộ:
b. Quận:

c. Số Vụ:

8 Thẩm vấn và thông báo theo Đạo Luật Phúc Lợi cho Trẻ Em Người Mỹ Da Đỏ
a. �  Việc thẩm vấn bắt buộc theo luật để xác định xem trẻ đó có phải là trẻ Người Mỹ Da Đỏ hay không đã được 

thực hiện và đính kèm Phụ lục Thẩm Vấn Trẻ Người Mỹ Da Đỏ (mẫu ICWA-010(A)). 
Lưu ý: Trong các trường hợp nhận con nuôi qua văn phòng nhận nuôi, văn phòng nhận nuôi có trách nhiệm đảm 
bảo thực hiện thẩm vấn và mẫu này là một phần không tách rời của hồ sơ. Trong trường hợp nhận con nuôi độc 
lập, nhà cung cấp dịch vụ nhận con nuôi, Văn Phòng Khu Vực CDSS hoặc văn phòng nhận nuôi được ủy quyền 
của quận sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc này.

b. �  Một bản Thông Báo của Cha Mẹ về Tình Trạng Người Mỹ Da Đỏ (mẫu ICWA-020) được đính kèm HOẶC đã 
cố gắng cung cấp mẫu này cho cả cha và mẹ ruột, người giám hộ Người Mỹ Da Đỏ hoặc người giám hộ của trẻ 
và thông báo cho họ về việc cần hoàn thiện mẫu giấy tờ này và nộp lên tòa án. 
Lưu ý: Trong các trường hợp nhận con nuôi qua văn phòng nhận nuôi, văn phòng nhận nuôi có trách nhiệm đảm 
bảo các mẫu này là một phần không tách rời của hồ sơ. Trong trường hợp nhận con nuôi độc lập, nhà cung cấp 
dịch vụ nhận con nuôi, Văn Phòng Khu Vực CDSS hoặc văn phòng nhận nuôi được ủy quyền của quận sẽ chịu 
trách nhiệm thực hiện việc này.

c. �  Có lý do để biết rằng trẻ này là trẻ Người Mỹ Da Đỏ. Thông báo về yêu cầu nhận con nuôi sẽ được cung cấp 
cho bộ lạc của trẻ, cha mẹ ruột, người giám hộ Người Mỹ Da Đỏ và Cục Đặc Trách Người Mỹ Da Đỏ, sử dụng 
Thông Báo Thủ Tục Giám Hộ Trẻ Người Mỹ Da Đỏ (mẫu ICWA-030).

9 Nhận Nuôi Trẻ Người Mỹ Da Đỏ
a. �  Đây là trường hợp nhận nuôi một trẻ Người Mỹ Da Đỏ Cha mẹ nuôi đã điền và đính kèm Mẫu Nhận Nuôi Trẻ 

Người Mỹ Da Đỏ (mẫu ADOPT-220) và sẽ mang theo Mẫu Cha Mẹ Trẻ Người Mỹ Da Đỏ Đồng ý Chấm Dứt 
Các Quyền Cha Mẹ (mẫu ADOPT-225) đến phiên xét xử.

b. �  Đây là trường hợp nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc theo mục 366.24 Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế. Quyền 
cha mẹ đã được sửa đổi theo và phù hợp với lệnh nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc đính kèm, và trẻ đã được 
ra lệnh giao làm con nuôi.
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Tên của quý vị: Chỉ nhằm mục đích thông tin
Số Vụ:

Không nộp lên tòa

10 Câu hỏi liên quan đến nhận con nuôi thông qua văn phòng nhận nuôi
a. �  Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông tin về Chương Trình Hỗ Trợ Nhận Con Nuôi, Trung Tâm Khu Vực, các dịch 

vụ sức khỏe tâm thần được cung cấp thông qua Medi-Cal hoặc các chương trình khác, và các khoản giảm trừ 
thuế tiểu bang và liên bang có thể được hưởng.

b. Tất cả những người có quyền cha mẹ đồng ý cho phép Sở Dịch Vụ Xã Hội California hoặc văn phòng nhận nuôi 
của quận hoặc văn phòng nhận nuôi được cấp phép thu xếp cho con họ làm con nuôi (Bộ Luật Gia Đình, § 8700) 
và đã ký vào mẫu đơn từ bỏ con được Sở Dịch Vụ Xã Hội California chấp thuận, và thời gian rút lại đơn từ bỏ con 
đã hết hạn hoặc được bỏ qua. � Có � Không 
Nếu không, hãy liệt kê tên và mối quan hệ với trẻ của từng người chưa ký tên vào đơn từ bỏ con hoặc chưa hết thời 
gian rút lại đơn từ bỏ con hoặc chưa bỏ qua: 

11 Câu hỏi liên quan đến nhận con nuôi độc lập
a. �  Bản sao Thỏa Thuận Thu Xếp Nhận Con Nuôi Độc Lập từ Sở Dịch Vụ Xã Hội California được đính kèm. (Bản 

thỏa thuận này là bắt buộc trong hầu hết các trường hợp nhận con nuôi độc lập; xem Bộ Luật Gia Đình, § 8802.)
b. Tất cả những người có quyền cha mẹ đồng ý với việc nhận con nuôi này và đã ký vào Thỏa Thuận Thu Xếp Nhận 

Con Nuôi Độc Lập hoặc đồng ý theo mẫu của Sở Dịch Vụ Xã Hội California. � Có � Không 
(Nếu không, hãy liệt kê tên và mối quan hệ với trẻ của từng người chưa ký vào mẫu thỏa thuận): 

c. �  Tôi/Chúng tôi sẽ nhanh chóng nộp cho Bộ hoặc văn phòng nhận nuôi được ủy nhiệm của quận những thông tin 
mà Bộ yêu cầu trong quá trình điều tra việc nhận con nuôi được đề xuất.

d. �  Đây là trường hợp nhận con nuôi độc lập có liên quan đến cha và/hoặc mẹ bổ sung:
�	Tất cả những người có quyền cha mẹ đồng ý với việc nhận con nuôi này và sẽ duy trì các quyền cha mẹ 

hiện có của họ.
�	Một thỏa thuận từ bỏ việc chấm dứt các quyền cha mẹ, được ký bởi cả cha và/hoặc mẹ ruột và cha và/hoặc 

mẹ nuôi được đính kèm.
12 Cha dượng, mẹ kế nhận nuôi con riêng và xác nhận các câu hỏi về quan hệ huyết thống

a. (Tên) Cha/mẹ ruột:  � đã ký văn bản đồng ý � sẽ ký văn bản đồng ý.
b. (Tên) Cha/mẹ ruột:  � đã ký văn bản đồng ý � sẽ ký văn bản đồng ý.
c. Cha/mẹ nuôi đã kết hôn hoặc có quan hệ bạn đời có đăng ký với cha/mẹ hợp pháp vào (ngày):

. (DÀNH RIÊNG CHO TÒA. Điều này không ảnh hưởng đến khuyến nghị của 
nhân viên xã hội. Không có thời gian chờ đợi.)

d. �  Tôi đang tiến hành nhận con nuôi theo hình thức cha dượng, mẹ kế nhận nuôi con riêng để xác nhận quan hệ 
huyết thống của mình. Vào thời điểm trẻ được sinh ra, tôi đã kết hôn hoặc trong một quan hệ bạn đời có đăng ký 
trước cơ quan thẩm quyền với cha/mẹ là người đã sinh ra hoặc có quan hệ huyết thống nhờ quá trình mang thai 
hộ, và chúng tôi vẫn ở trong mối quan hệ chung sống đó. Xem tài liệu đính kèm:
�	Mẫu ADOPT-205, Tờ Khai Xác Nhận Quan Hệ Huyết Thống đối với Hình Thức Cha Dượng, Mẹ Kế Nhận 

Nuôi Con Riêng
�	Mẫu ADOPT-206, Tờ Khai Xác Nhận Quan Hệ Huyết Thống đối với Hình Thức Cha Dượng, Mẹ Kế Nhận 

Nuôi Con Riêng: Mang Thai Hộ
�	Tờ khai mô tả hoàn cảnh thụ thai của trẻ.

e. Điều tra hoặc báo cáo bằng văn bản sẽ được thực hiện theo các cách sau (chọn một đáp án):
�	Tôi sẽ chọn một người nào đó để thực hiện điều tra hoặc báo cáo bằng văn bản. Tôi hiểu rằng người tôi chọn phải là 

một nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép, một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình được cấp phép hoặc làm việc 
cho một văn phòng nhận nuôi tư nhân được cấp phép. Tôi sẽ trả thù lao trực tiếp cho người này hoặc văn phòng này.

�	Tôi muốn tòa án chọn một người để thực hiện điều tra. Tôi hiểu rằng tòa án có thể tính chi phí điều tra này cho tôi.
f. � Đây là hình thức cha dượng, mẹ kế nhận nuôi con riêng có liên quan đến người cha/mẹ còn lại:

�	Tất cả những người có quyền cha mẹ đồng ý với việc nhận con nuôi này và sẽ duy trì các quyền cha mẹ 
hiện có của họ.

�	Một thỏa thuận từ bỏ việc chấm dứt các quyền cha mẹ, được ký bởi cả cha và/hoặc mẹ ruột và cha và/hoặc 
mẹ nuôi được đính kèm.
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Tên của quý vị: Chỉ nhằm mục đích thông tin
Số Vụ:

Không nộp lên tòa

13 Các câu hỏi liên quan đến nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
a. �  Hình thức nhận con nuôi này có thể tuân theo Công Ước La Hay về Nhận Nuôi (mẫu ADOPT-216 phải được 

nộp cùng với yêu cầu này).
b. �  Đây là trường hợp nhận con nuôi được tiến hành theo các yêu cầu của Công Ước La Hay về Nhận Con Nuôi 

và trẻ đã cùng với cha và/hoặc mẹ nuôi chuyển đến một quốc gia thành viên Công Ước La Hay khác hoặc sẽ 
chuyển đến khi hoàn thành thủ tục nhận con nuôi này.
Trẻ sẽ hoặc đã chuyển tới (tên quốc gia):
Cha và/hoặc mẹ nuôi: muốn thực hiện thủ tục nhận con nuôi ở California � sẽ xin Giấy Chứng Nhận 
Nhận Con Nuôi theo Công Ước La Hay � sẽ xin Tuyên Bố Giám Hộ theo Công Ước La Hay.

c. �  Đây là trường hợp nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài đã được hoàn tất ở một quốc gia khác trước khi trẻ nhập 
cảnh vào Hoa Kỳ cùng với cha và/hoặc mẹ nuôi.
Ngày trẻ nhập cảnh vào Hoa Kỳ:
Xem mẫu ADOPT-050-INFO để biết danh sách các tài liệu đính kèm với Yêu Cầu Nhận Con Nuôi này.

14 Liên lạc sau khi nhận con nuôi
Thỏa Thuận Liên Lạc Sau Khi Nhận Con Nuôi (mẫu ADOPT-310) � được đính kèm � không được sử dụng 
� sẽ được nộp ít nhất 30 ngày trước khi diễn ra phiên xét xử việc nhận con nuôi � chưa được quyết định vào lúc này.
�  Đây là trường hợp nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc. Việc liên lạc sau khi nhận con nuôi sẽ tuân theo lệnh 

nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc đính kèm.
15 Đồng ý cho làm con nuôi

Điền tất cả các mục áp dụng cho hình thức nhận con nuôi của quý vị:
a. �  Không cần có sự đồng ý của cha mẹ ruột vì (đánh dấu các lý do phù hợp theo Bộ Luật Gia Đình, § 8606):

(1)  �  Cha mẹ đã bị tước quyền giám hộ và kiểm soát trẻ về mặt pháp lý.
(2)  �  Cha mẹ đã tự nguyện từ bỏ quyền giám hộ và kiểm soát trẻ trong một thủ tục tư pháp ở một khu vực tài 

phán khác, theo luật của khu vực tài phán đó quy định về việc từ bỏ quyền.
(3)  �  Cha mẹ đã bỏ rơi trẻ mà không cung cấp thông tin để xác định danh tính trẻ.
(4)  �  Cha mẹ đã từ bỏ trẻ theo mục 8700 Bộ Luật Gia Đình.
(5)  �  Cha mẹ đã giao trẻ làm con nuôi cho một cơ quan thu xếp trẻ em được cấp phép hoặc được ủy quyền 

ở một khu vực tài phán khác.
b. �  Đứa trẻ có cha/mẹ giả định theo mục 7611 Bộ Luật Gia Đình. Không cần phải có sự đồng ý của cha/mẹ giả 

định vì:
(1)  �  Cha/mẹ giả định đã không trở thành cha/mẹ giả định trước khi việc từ bỏ con hoặc đồng ý cho làm 

con nuôi của người mẹ trở nên không thể hủy bỏ hoặc quyền cha mẹ của người mẹ bị chấm dứt. 
(Bộ Luật § 8604(a).)

(2)  �  Cha/mẹ giả định đã ký một Bản Từ bỏ Quyền Nhận Thông báo Tiếp theo về Thủ tục Nhận con nuôi theo 
mục 7660.5 Bộ Luật Gia Đình.

c. �  Không bắt buộc phải chấm dứt quyền cha mẹ của một người cha bị cáo buộc phạm tội vì:
(1)  �  Mối quan hệ với trẻ đã chấm dứt trước đó hoặc được tòa án xác định là không tồn tại.
(2)  �  Người cha bị cáo buộc phạm tội đã được tống đạt theo quy định của mục 7666 Bộ Luật Gia Đình một 

thông báo bằng văn bản về quan hệ phụ hệ và việc nhận con nuôi được đề xuất, và đã không thực hiện bất 
kỳ hành động nào theo mục 7630(c) Bộ Luật Gia Đình trong vòng 30 ngày kể từ ngày tống đạt thông báo 
hoặc ngày trẻ chào đời, tùy theo thời điểm nào đến muộn hơn. (Đính kèm bằng chứng thông báo với Yêu 
Cầu Nhận Con Nuôi này.)

(3)  �  Người cha bị cáo buộc phạm tội đã lập một mẫu đơn bằng văn bản để từ bỏ việc nhận thông báo, từ chối 
quan hệ phụ hệ, từ bỏ con cho làm con nuôi hoặc đồng ý cho trẻ làm con nuôi.
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Tên của quý vị: Chỉ nhằm mục đích thông tin
Số Vụ:

Không nộp lên tòa

d. �  Một tòa án đã chấm dứt quyền cha mẹ đối với:
Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:  vào (ngày):
Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:  vào (ngày):
(Nhập ngày tòa án ra lệnh chấm dứt quyền cha mẹ và đính kèm một bản sao lệnh này.)

e. �  Đứa trẻ là đối tượng của lệnh nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc theo mục 366.24 Bộ Luật Phúc Lợi & Định 
Chế, đã sửa đổi các quyền cha mẹ của (đính kèm một bản sao lệnh này):

Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:  vào (ngày):
Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:  vào (ngày):
Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:  vào (ngày):

f. �  Tôi/Chúng tôi yêu cầu tòa án chấm dứt các quyền cha mẹ của (đính kèm bản sao Đơn Xin Chấm Dứt Quyền 
Cha Mẹ hoặc Đơn Xin Miễn Quyền Giám Hộ của Cha Mẹ, nếu được nộp):

Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:
Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:

g. �  Cha/mẹ nuôi có quyền giám hộ đối với trẻ theo lệnh tòa hoặc theo thỏa thuận với cha/mẹ kia, và mỗi người 
trong số những người có quyền cha mẹ sau đây đã không liên lạc với trẻ và không trả tiền chăm sóc, cấp dưỡng 
và giáo dục trẻ từ một năm trở lên trong khi có khả năng làm như vậy. (Bộ Luật § 8604(b).)

Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:
Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:
Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:

h. �  Đứa trẻ đã bị bỏ rơi như sau:
(1)  �  Đứa trẻ đã bị cha và/hoặc mẹ bỏ lại mà không có cách nào để xác định danh tính trẻ.
(2)  �  Đứa trẻ đã bị cả cha và mẹ hoặc cha/mẹ đơn thân để lại cho một người khác giám hộ trong sáu tháng mà 

không chu cấp cho trẻ, hoặc không có thông tin liên lạc từ cả cha và mẹ hoặc cha/mẹ đơn thân, với ý định 
bỏ rơi trẻ.

(3)  �  Cha/mẹ đã để lại trẻ cho người cha/mẹ còn lại chăm sóc và giám hộ trong một năm hoặc lâu hơn mà 
không chu cấp cho trẻ hoặc không có thông tin liên lạc từ người cha/mẹ đó, với ý định bỏ rơi trẻ.

(Trường hợp đánh dấu vào một trong các ô nêu trên, cha/mẹ nuôi cũng phải đánh dấu vào mục 15f và nộp Đơn xin 
Miễn Quyền Giám hộ của Cha mẹ. Xem Bộ Luật Gia Đình, § 7822(a).)

i. �  Một trong số những người có quyền cha mẹ sau đây đã chết:
Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:
Tên họ:  Mối quan hệ với trẻ:

16 Điều kiện để nhận con nuôi
Cha/mẹ nuôi:
a. Hơn trẻ ít nhất 10 tuổi hoặc đáp ứng các tiêu chí ở 

mục 8601(b) Bộ Luật Gia Đình;
b. Sẽ đối xử với trẻ như con riêng của họ;

c. Sẽ chu cấp và chăm sóc cho trẻ;
d. Có một ngôi nhà phù hợp cho trẻ ở; và
e. Đồng ý nhận trẻ làm con nuôi.
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Tên của quý vị: Chỉ nhằm mục đích thông tin
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17 Yêu cầu tòa án
�	Tôi/Chúng tôi yêu cầu tòa án chấp thuận việc nhận con nuôi và tuyên bố rằng cha mẹ nuôi và trẻ có mối quan hệ 

cha mẹ và con hợp pháp, với tất cả các quyền và nghĩa vụ của mối quan hệ này, bao gồm cả quyền thừa kế.
�	Tôi/Chúng tôi yêu cầu tòa án ra lệnh chấp thuận việc nhận con nuôi vào một ngày sớm hơn (ngày): 

vì lý do sau (Bộ Luật Gia Đình, § 8601.5):

(Nhập một ngày không được trước ngày kết thúc quyền cha mẹ.)
�	Đây là trường hợp nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc. Tôi/Chúng tôi yêu cầu tòa án chấp thuận việc nhận con 

nuôi và tuyên bố rằng cha mẹ nuôi và trẻ có mối quan hệ cha mẹ và con hợp pháp, với tất cả các quyền và nghĩa 
vụ được nêu trong lệnh nhận con nuôi theo phong tục bộ lạc đính kèm và phù hợp với mục 366.24 Bộ Luật Phúc 
Lợi & Định Chế.

18 Nếu luật sư đại diện cho quý vị trong vụ việc này, luật sư phải ký vào đây:

Ngày:    
Đánh máy hoặc viết in hoa tên Chữ ký của luật sư đại diện cho cha và/hoặc mẹ 
luật sư  nuôi

19 Tôi cam đoan theo luật của Bang California rằng những thông tin trong mẫu này và tất cả các tài liệu đính kèm là 
đúng và chính xác theo hiểu biết của tôi. Điều này có nghĩa là nếu tôi nói dối bất kỳ thông tin nào trên mẫu này, thì 
tôi sẽ có tội.

Ngày:    
Đánh máy hoặc viết chữ in tên Chữ ký của cha/mẹ nuôi 
quý vị

Ngày:    
Đánh máy hoặc viết chữ in tên Chữ ký của cha/mẹ nuôi 
quý vị

Không nộp lên tòa

Không nộp lên tòa

Không nộp lên tòa

LƯU Ý – TIẾP CẬN BẢO HIỂM Y TẾ CHI PHÍ PHẢI CHĂNG: Quý vị hoặc ai đó trong gia đình của quý vị cần bảo hiểm y tế chi 
phí phải chăng? Nếu có, hãy nộp đơn Covered California. Covered California có thể giúp giảm chi phí quý vị phải trả cho dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe chất lượng cao mà chi phí phải chăng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.coveredca.com. Hoặc gọi cho 
Covered California theo số 1-800-300-1506 (tiếng Anh) hoặc 1-800-300-0213 (tiếng Tây Ban Nha).

Rev. September 1, 2021 Yêu Cầu Nhận Con Nuôi ADOPT-200 V, Trang 6/6

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.coveredca.com/
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