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Dành cho Tòa Sº Døng

LuÆt SÜ ho¥c Bên Không Có LuÆt SÜ (Tên, sÓ LuÆt SÜ ñoàn Ti‹u Bang, và ÇÎa chÌ):

SÓ ñiŒn Sao (tùy nghi):

SÓ ñiŒn Thoåi:
SÓ ñiŒn Sao (tùy nghi):
LuÆt SÜ ñåi DiŒn cho (tên):

Chỉ cho mục đích cung
cấp thông tin mà thôi.
Không trình trước Tòa.

Tòa ThÜ®ng ThÄm California, QuÆn
ñÎa ChÌ ñÜ©ng:
ñÎa ChÌ Gªi ThÜ:
Thành PhÓ và BÜu Chánh:
Tên cûa Ngành:

ñÜÖng ñÖn/Nguyên ñÖn:
BÎ ñÖn/BÎ Cáo:
Cha mË Bên kia:

ThÕa ThuÆn và LŒnh Cho Cha mË Bên kia Tham Gia

SÓ HÒ SÖ:

1. Chúng tôi ÇÒng š theo lŒnh Cho Cha mË Bên kia tham gia v§i tÜ cách m¶t bên trong vø kiŒn này.
2. a.
b.

Không có trÜ©ng h®p nào khác theo Çó lŒnh nuôi dÜ«ng ho¥c thæm vi‰ng ÇÜ®c th¿c hiŒn trÜ§c.
Cä hai cha mË là hai bên cûa hÒ sÖ luÆt gia Çình sau Çây:

Tên và quÆn cûa tòa

SÓ hÒ sÖ

Ngày:

(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In)

(Ch» Kš cûa BÎ ñÖn)

Ngày:

(Ch» Kš cûa Cha MË Bên kia)

(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In)

Ngày:
(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In)

(Ch» Kš cûa ñåi DiŒn CÖ Quan ñÎa PhÜÖng vŠ CÃp DÜ«ng Con)

LŒnh Tham Gia
3. Tòa Ra LŒnh r¢ng
a.

Cha MË Bên kia ÇÜ®c tham gia nhÜ là m¶t bên cûa vø kiŒn này.

b.

Cu¶c ÇiŠu trÀn vŠ ki‰n nghÎ tham gia ÇÜ®c s¡p x‰p vào (ngày):

bÎ hûy bÕ.

Ngày:
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Phát Bi‹u cûa NgÜ©i Cung CÃp DÎch Vø Thông Ngôn/Phiên DÎch: Bên/các bên ghi dÜ§i Çây không th‹ Ç†c ho¥c hi‹u
T© ThÕa ThuÆn và LŒnh này vì
Ngôn ng» ÇÀu lòng cûa __________________(Ghi tên vào)
là (xin ghi rõ): ti‰ng ________________________

Ngôn ng» ÇÀu lòng cûa __________________(Ghi tên vào)
là (xin ghi rõ): ti‰ng ________________________

và ngÜ©i này có / không có  Ç†c mÅu thÕa thuÆn dÎch ra ngôn ng» này.

và ngÜ©i này có / không có  Ç†c mÅu thÕa thuÆn dÎch ra ngôn ng» này.

Tôi chÙng nhÆn chi‰u theo hình phåt khai man th‹ theo luÆt cûa Ti‹u Bang California là tôi thông thåo trong viŒc thông ngôn hay phiên dÎch ngôn
ng» ÇÀu lòng nói trên và, theo khä næng tÓi Ça cûa tôi, tôi có Ç†c, thông ngôn, ho¥c phiên dÎch cho bên có tên nói trên MÅu ThÕa ThuÆn và LŒnh
cho Cha mË Bên kia Tham Gia theo ngôn ng» ÇÀu lòng bên Çó. Bên có tên nói trên nói r¢ng mình hi‹u ÇiŠu khoän cûa MÅu ThÕa ThuÆn và LŒnh
cho Cha mË Bên kia Tham Gia này trÜ§c khi kš tên.
Ngày:

Ngày:
(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In)

(ñánh Máy ho¥c Vi‰t Tên Ch» In)

(CH_ Kš)

(CH_ Kš)

T© Thông Tin vŠ
ThÕa ThuÆn và LŒnh cho Cha Bên kia Tham Gia
Xin tuân theo các chÌ dÅn này Ç‹ ÇiŠn mÅu ThÕa ThuÆn và LŒnh cho Cha MË Bên kia Tham Gia (mÅu FL-663) n‰u quš vÎ không có m¶t
luÆt sÜ Çåi diŒn cho mình. N‰u quš vÎ có luÆt sÜ, vÎ này së ÇiŠn mÅu này.
MÅu Này Nên ñÜ®c Sº Døng Khi Cä Hai Cha MË và CÖ Quan ñÎa PhÜÖng vŠ CÃp DÜ«ng ÇÒng š cho cha mË bên kia tham gia. Quš
vÎ phäi n¶p cho løc s¿ tòa t© thÕa thuÆn ghi ÇÀy Çû. ñÎa chÌ cûa løc s¿ tòa là cûa tòa thÜ®ng thÄm ghi trên lŒnh cÃp dÜ«ng hay phán quy‰t gÀn
Çây nhÃt. Quš vÎ có th‹ phäi trä m¶t lŒ phí n¶p ÇÖn. N‰u không th‹ trä lŒ phí n¶p ÇÖn, xin liên låc v§i løc s¿ tòa. Gi» ba bän cûa t© thÕa
thuÆn Çã n¶p. Gªi m¶t bän cho Cha MË Bên kia, gªi bän thÙ nhì cho cÖ quan ÇÎa phÜÖng cÃp dÜ«ng trÈ, và gi» bän thÙ ba cho hÒ sÖ
quš vÎ. (Xem T© Thông Tin vŠ DÎch Vø cûa Thû Tøc, mÅu FL-611.)

ChÌ DÅn Ç‹ ñiŠn MÅu ThÕa ThuÆn và LŒnh cho Cha MË Bên kia Tham Gia (Çánh máy ho¥c
vi‰t ch» in b¢ng m¿c Çen)
Trang ÇÀu, ô ÇÀu tiên, trên cùng, bên trái: Vi‰t b¢ng ch» in tên, ÇÎa chÌ và sÓ ÇiŒn thoåi cûa quš vÎ trong ô này.
Trang ÇÀu, ô thÙ nhì bên trái: Vi‰t b¢ng ch» in tên cûa quÆn trong Çó vø kiŒn pháp lš ÇÜ®c n¶p và ÇÎa chÌ cûa tòa trong ô này. Sº døng cùng
m¶t ÇÎa chÌ cûa tòa trên lŒnh cÃp dÜ«ng ho¥c phán quy‰t gÀn Çây nhÃt.
Trang ÇÀu, ô thÙ ba bên trái: Vi‰t b¢ng ch» in tên cûa nguyên ÇÖn/ÇÜÖng ÇÖn, bÎ ÇÖn/bÎ cáo ho¥c cha mË bên kia trong ô này. Sº døng cùng m¶t
tên ghi trên lŒnh cÃp dÜ«ng ho¥c phán quy‰t gÀn Çây nhÃt. Trong khoäng trÓng dành cho "cha mË bên kia", vi‰t b¢ng ch» in tên cûa cha mË
tham gia vào v§i tÜ cách m¶t bên.
Trang ÇÀu, ô thÙ nhÃt, trên cùng, bên phäi: BÕ trÓng ô này Ç‹ tòa sº døng.
Trang ÇÀu, ô thÙ nhì, bên phäi: Vi‰t b¢ng ch» in sÓ hÒ sÖ trong ô này. SÓ này cÛng ÇÜ®c ghi trên lŒnh cÃp dÜ«ng ho¥c phán quy‰t gÀn Çây nhÃt
cûa quš vÎ.
1. ñiŠu này cho bi‰t là quš vÎ ÇÒng š vŠ lŒnh cho cha mË bên kia tham gia v§i tÜ cách là m¶t bên cûa vø kiŒn.
2. a. ñánh dÃu ô này n‰u không có cha mË nào n¶p m¶t ÇÖn giäi th‹ chÓng cha mË bên kia ho¥c m†i hành Ç¶ng khác, nhÜ lŒnh kŠm ch‰ liên quan

Ç‰n viŒc nuôi dÜ«ng ho¥c thæm vi‰ng trÈ và, theo s¿ hi‹u bi‰t tÓi Ça cûa quš vÎ, cha mË ch§ không phäi cä hai bên trong m†i tranh tøng luÆt
gia Çình nào khác.

b. ñánh dÃu ô này n‰u cha mË là cä hai bên trong m¶t tranh tøng khác liên quan Ç‰n viŒc nuôi dÜ«ng ho¥c thæm vi‰ng trÈ, nhÜ là m¶t ÇÖn giäi
th‹. ñiŠn vào tên và quÆn cûa tòa và sÓ hÒ sÖ tòa cho m†i tranh tøng luÆt gia Çình khác liên quan Ç‰n cä hai cha mË. Quš vÎ có th‹ xin thông
tin này tØ m¶t lŒnh hay phán quy‰t vŠ các vø kiŒn này. N‰u không có m¶t bän cûa lŒnh ho¥c phán quy‰t, quš vÎ có th‹ Ç‰n væn phòng løc s¿
Ç‹ xin m¶t bän.
ñiŠn ngày và kš tên quš vÎ trên hàng ÇÜ®c chÌ ÇÎnh.
Quš vÎ không th‹ n¶p mÅu thÕa thuÆn này cho Ç‰n khi m†i ngÜ©i Çã kš. ñ‹ Çoån trÓng cûa mÅu LŒnh cho Tham Gia dành cho tòa hoàn
tÃt sau khi quš vÎ n¶p t© thÕa thuÆn.
Khi quš vÎ n¶p t© thÕa thuÆn, hãy xin løc s¿ tòa m¶t bän sao sau khi viên chÙc pháp lš kš tên. Quš vÎ chÎu trách nhiŒm gªi b¢ng bÜu tín các bän kš
tên cûa t© thÕa thuÆn này cho ÇÜÖng ÇÖn/nguyên ÇÖn, bÎ ÇÖn/bÎ cáo, và cha mË bên kia.
N‰u cÀn ÇÜ®c giúp Ç« thêm vŠ mÅu này, xin liên låc v§i ngÜ©i ÇiŠu hành luÆt gia Çình trong quÆn quš vÎ.
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