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LUẬT SƯ HOẶC BÊN KHÔNG CÓ LUẬT SƯ

SỐ LUẬT SƯ ĐOÀN TIỂU BANG:

DÀNH RIÊNG CHO TÒA

TÊN:
TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG PHỐ:
THÀNH PHỐ:

TIỂU BANG:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

MÃ ZIP:

SỐ FAX:

Chỉ nhằm mục đích
thông tin
Không nộp lên tòa

ĐỊA CHỈ E-MAIL:
LUẬT SƯ CHO (tên):

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

NGUYÊN ĐƠN:
BỊ ĐƠN:

PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN
1.

SỐ VỤ:

Không nộp lên tòa

* Phán quyết này * có lệnh hạn chế hành vi đối với cá nhân * sửa đổi các lệnh cấm hiện có.
Các lệnh cấm có trong (các) mục:

của phụ đính.

Các lệnh này hết hạn vào ngày (ngày):
2.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vấn đề này được khởi tố như sau:
Có tranh cãi
Ngày:
Viên chức tư pháp (tên):
Nguyên đơn có mặt
Bị đơn có mặt

*

*
*

Nguyên đơn (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

g. Bị đơn

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

* Xử vắng mặt hoặc không có tranh cãi

Phải đính kèm một biểu mẫu CLETS.

* Bằng phương thức tuyên khai

Ban:

* Luật sư có mặt (tên):
* Luật sư có mặt (tên):

*

Phòng:
Thẩm phán tạm thời

đơn có mặt mà không có luật sư tư vấn và đã được thông báo về các quyền liên quan.
* NNguyên
guyên
đã ký bản Cân Nhắc và Từ Bỏ Quyền về: Xác Định Mối Quan Hệ Cha Mẹ (mẫu FL-235).
* Nguyên đơn
đơn
kết hôn với bị đơn và không có vụ kiện nào khác đang chờ xét xử.
* Nguyên đơn đã
đã
ký vào bản tuyên khai tự nguyện về nghĩa vụ nuôi con hoặc quan hệ cha con.
* Trước đó đã có một
quyết về nghĩa vụ nuôi con trong một vụ án về cấp dưỡng gia đình, người
* chưa thành niên hoặcphán
nhận con nuôi.
đơn có mặt mà không có luật sư tư vấn và đã được thông báo về các quyền liên quan.
* NBịguyên
đơn
đã
Cân Nhắc và Từ Bỏ Quyền về: Xác Định Mối Quan Hệ Cha Mẹ (mẫu FL-235).
* Bị đơn đã kýkếtbản
hôn
với nguyên đơn và không có vụ kiện nào khác đang chờ xét xử.
* Bị đơn đã ký vào bản
tuyên khai tự nguyện về nghĩa vụ nuôi con hoặc quan hệ cha con.
* Trước đó đã có một phán
quyết về nghĩa vụ nuôi con trong một vụ án về cấp dưỡng gia đình, người
*
chưa thành niên hoặc nhận con nuôi.

h. Các bên khác hoặc luật sư có mặt (ghi rõ):
3.

TOÀ XÉT THẤY
Tên:
Tên:
Tên:
là cha mẹ của những trẻ sau đây:
Tên trẻ

4.

Ngày sinh

TÒA CÓ LỆNH
a.

giám hộ và thăm viếng trẻ được quy định trong một hoặc các biểu mẫu đính kèm:
* Quyền
(1) * Phụ Đính về Lệnh Giám Hộ và Thăm Viếng Trẻ (mẫu FL-341)
(2) * Quy Định và Lệnh Giám Hộ và/hoặc Thăm Viếng Trẻ (mẫu FL-355)
(3) * Khác (ghi rõ):
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NGUYÊN ĐƠN:
BỊ ĐƠN:

5.

SỐ VỤ:

Chỉ nhằm mục đích thông tin

Không nộp lên tòa

TÒA TIẾP TỤC CÓ LỆNH
a.

cấp dưỡng nuôi con được nêu trong một hoặc các phụ đính:
* Việc
(1) * Phụ Đính về Lệnh và Thông Tin Cấp Dưỡng Nuôi Con (mẫu FL-342)
(2) * Quy Định về Xác Lập hoặc Điều Chỉnh Lệnh và Việc Cấp Dưỡng Nuôi Con (mẫu FL-350)
(3) * Khác (ghi rõ):

b. Cả hai bên phải hoàn thành và nộp cho tòa án Mẫu Đăng Ký Vụ Việc Cấp Dưỡng Nuôi Con (mẫu FL-191) trong vòng 10 ngày
kể từ ngày ra phán quyết này. Sau đó, các bên phải thông báo cho tòa án về bất kỳ thay đổi nào trong các thông tin đã gửi đi
trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
c. Biểu mẫu Thông Báo về Quyền và Trách Nhiệm—Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe và Thủ Tục Bồi Hoàn và Tờ Thông Tin về Thay
Đổi Lệnh Cấp Dưỡng Nuôi Con (mẫu FL-192) được đính kèm.
d.
Họ của các con được đổi thành (ghi rõ):
e.
Giấy khai sinh phải được sửa đổi để phù hợp với lệnh tòa này bằng cách
(1)
bổ sung tên của người cha/mẹ dưới đây:
(2)
thay đổi họ của trẻ.

*
*

f.
g.
h.

*
*

* Phí luật sư và chi phí khác được nêu trong phụ đính Lệnh về Phí Luật Sư và Chi Phí Khác (mẫu FL-346).
* Chi phí thai kỳ và sinh nở hợp lý như nêu trong phụ đính này.
* Khác (ghi rõ):

* Tiếp tục ở Phụ Đính 5h.
6.

Số trang đính kèm:

Ngày:

(ĐÁNH MÁY HOẶC VIẾT TÊN THEO KIỂU CHỮ IN)

*

VIÊN CHỨC TƯ PHÁP
CHỮ KÝ SAU PHỤ ĐÍNH CUỐI CÙNG

LƯU Ý: Bất kỳ bên nào được yêu cầu trả tiền cấp dưỡng nuôi con đều phải trả lãi cho số tiền quá hạn theo
"lãi suất theo luật định”, hiện là 10 phần trăm.
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(Nghĩa Vụ Nuôi Con Thống Nhất—Giám Hộ và Cấp Dưỡng)
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

