
THÔNG TIN VỀ NGƯỜI MẸ RUỘT

Tôi, , đưa ra tuyên bố sau đây có liên quan đến các kế hoạch cho con nuôi dành cho con tôi.

Tôi  tuổi.

Tên Đứa Trẻ:

Ngày Sinh:  Nơi Sinh:

Nếu chưa sinh, ngày dự trù sinh: 

Quý vị đã kết hôn khi có thai, trong thời kỳ thai nghén, hoặc khi đứa trẻ đã sinh ra? ¨ Có ¨ Không

Nếu có, cho biết tên người chồng: 

Địa chỉ cuối cùng biết được: 

Ngày và nơi kết hôn: 

Nếu quý vị đã kết hôn thì cuộc hôn nhân của quý vị chấm dứt vì: ¨ Ly dị ¨ Tử vong ¨ Huỷ bỏ

Nếu ly dị hoặc huỷ bỏ, cho biết ngày và nơi chấm dứt cuộc hôn nhân của quý vị:

Nếu qua đời, cho biết ngày và nơi chết:

TÊN CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT

TUỔI

THÁNG, NGÀY, NĂM

THÁNG, NGÀY, NĂM

ĐỊA ĐIỂM:

ĐỊA ĐIỂM:

THÁNG, NGÀY, NĂM

THÀNH PHỐ, TIỂU BANGTHÁNG, NGÀY, NĂM

HƯỚNG DẪN:

Về Việc Cho Con Nuôi Độc Lập:

Phải hoàn tất mẫu này trước khi ký tên vào Thoả Thuận Cho Con Nuôi (AD 924 or 925).  Người mẹ ruột có thể yêu cầu các thành viên 
gia đình trợ giúp để hoàn tất mẫu này.  Để bảo đảm điền đầy đủ, người mẹ ruột phải điền mẫu này với sự trợ giúp của một Tổ Chức 
Cung Cấp Dịch Vụ Cho Con Nuôi (Adoption Service Provider, ASP).

Về Việc Cho Con Nuôi Độc Lập mà không cần các dịch vụ ASP các mẫu đơn có thể được sử dụng bởi Văn Phòng Bộ Dịch Vụ Xã Hội 
Cho Con Nuôi hoặc Cơ quan Uỷ nhiệm Cho Con Nuôi của Quận để có được thông tin từ người mẹ ruột về bất kỳ thông tin về người 
cha nếu có thể.

Đối với các Cơ Quan Dịch Vụ Nhận Con Nuôi:

Mẫu này có thể được sử dụng bởi Cơ Quan Dịch Vụ Nhận Con Nuôi để lấy thông tin từ người mẹ ruột về bất kỳ ai có thể là (những) 
người cha.

TỜ KHAI XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI MẸ
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THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ THỂ LÀ CHA RUỘT

CÂU HỎI VỀ NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ LÀ CHA RUỘT

(Nếu có hơn một người có thể là cha ruột của đứa trẻ, vui lòng cung cấp các thông tin sau về mỗi người mà quý vị tin là cha ruột của đứa trẻ.)

CÓ hơn một người có thể là người cha: ¨ Có ¨ Không

Nếu có, vui lòng cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh của mỗi người có thể là người cha:

  Ngoài những thông tin trên, tôi ý thức được rằng mình phải hoàn tất mẫu đơn này (AD 880) cho mỗi người có thể là người 
cha được liệt kê ở trên.TÊN VIẾT 

TẮT

TÊN, BAO GỒM TÊN THƯỜNG GỌI

CHỨC VỤ, HOẶC LOẠI CÔNG VIỆC

TÊN CỦA TRƯỜNG HỌC, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG

ĐỊA CHỈ

AD 880 (Vietnamese) (9/15) PAGE 2 OF 5

1. Tôi tin rằng người cha ruột của đứa trẻ là: 

 Ông ta đang sống tại: 

 (Nếu không biết địa chỉ hiện tại, cung cấp bất kỳ địa chỉ cũ nào biết được.)

 

 

 

 Ông ta làm việc cho: 

 Chức vụ công việc: 

 Cung cấp tên và địa chỉ của bất kỳ hãng tuyển dụng nào trước kia, nếu biết:

 

 

 

 

2. Ông ta đang đi học? ¨ Có ¨ Không ¨ Không Biết

 Nếu có, 

3. Ông ta đang ở trong quân đội? ¨ Có ¨ Không ¨ Không Biết

 Nếu có, ông ta gia nhập binh chủng nào và đang đồn trú ở đâu?

 

4. Quý vị có biết nơi sinh hoặc ngày sinh của người cha ruột không? ¨ Có ¨ Không ¨ Không Biết

 Nếu có, ngày sinh:  Nơi sinh:
THÁNG, NGÀY, NĂM: HOẶC TUỔI THÀNH PHỐ,  TIỂU BANG



5. Quý vị đã gặp người cha ruột của trẻ ở đâu?

 Quý vị đã gặp người cha ruột của trẻ khi nào?

 Quý vị đã gặp người cha ruột của trẻ như thế nào?

 

 

6. Quý vị có biết bất kỳ bạn bè hay thân nhân nào của ông ta không?   ¨ Có      ¨ Không

 Nếu có, cho biết tên và địa chỉ của họ: 

 

 

7. Quý vị và cha ruột của trẻ có kết hôn  hoặc tìm cách kết hôn không?   ¨ Có      ¨ Không

 Nếu có, cho biết địa điểm và ngày:

8. Quý vị và cha ruột của trẻ từng sống chung với nhau?   ¨ Có      ¨ Không

 Nếu có, ở đâu và khi nào?

 Từ đến

 Khi quý vị sống chung với nhau, có bất kỳ người nào khác đã sống với quý vị không?   ¨ Có      ¨ Không

 Nếu có, cho biết tên và địa chỉ hiện tại của họ:
 

 

 

 

9. Người cha ruột đã (hoặc đang) biết quý vị mang thai đứa con của ông ta?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

 Quý vị có cho ông ta biết rằng ông ta là cha của đứa trẻ?   ¨ Có      ¨ Không

 Ông ta có từng đưa cho quý vị bất cứ món tiền hoặc vật gì để giúp chi phí thai nghén hoặc giúp đỡ chi phí cho con trẻ?   ¨ Có     ¨ Không

 Nếu có, ông ta đã trao cho quý vị những gì (nếu là tiền, cho biết bao nhiêu), và khi nào?

 

 

 

 

 Quý vị có bao giờ từ chối nhận tiền hoặc vật gì từ ông ta để giúp chi phí thai nghén hoặc giúp đỡ chi phí cho con trẻ?   ¨ Có   ¨ Không

 Nếu có, xin giải thích:

 

 

 Ông ấy có hứa với quý vị bằng văn bản để giúp chu cấp cho con không?   ¨ Có      ¨ Không

 Nếu có, thoả thuận bằng văn bản ở đâu?

 

THÁNG, NGÀY, NĂM THÁNG, NGÀY, NĂM

THÀNH PHỐ,  TIỂU BANG, NGÀY

ĐỊA CHỈ TÊN ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG

THÁNG, NGÀY, NĂM

THÀNH PHỐ,  TIỂU BANG
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10. Người cha ruột đang kết hôn với một phụ nữ khác?   ¨ Có      ¨ Không     ¨ Không Biết

 Nếu có, khi nào, ở đâu, và theo cách nào?

 

 

 Nếu có, ông ta có đề nghị nhận đứa trẻ vào nhà mình?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

 Nếu có, ông ta có thực sự nhận đứa trẻ vào nhà mình?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

11. Cha ruột đứa trẻ có bao giờ thừa nhận rằng ông ta là cha của đứa trẻ?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

 Nếu có, khi nào, ở đâu, và theo cách gì?

 

 

 Cha ruột đứa trẻ có bao giờ cho bất cứ ai biết ông ta là cha?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không biết

 Nếu có, cho biết tên và địa chỉ của những người ông ta đã cho biết, và các trường hợp: 

 

 

12. Quý vị và cha ruột của trẻ đã ký một bản Tuyên Khai Tự Nguyện về Huyết thống?   ¨ Có      ¨ Không

 Nếu có, bản tuyên khai được ký khi nào và ở đâu?

 

13. Đứa trẻ đã từng sống với cha ruột thay vì với quý vị?   ¨ Có      ¨ Không

 Nếu có, cho biết ngày tháng:  Từ  đến 

14. Người cha ruột có từng viết thư, nói chuyện, hoặc đến thăm đưa trẻ chưa?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

 Nếu có, ông ta đã làm gì, khi nào và bao nhiêu lần (nêu số lần): 

 

 Quý vị đã bao giờ từ chối không cho ông ta viết thư, nói chuyện, hoặc đến thăm đưa trẻ chưa?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

 Nếu có, xin giải thích: 

 

15. Việc thử nghiệm huyết thống có từng được thực hiện cho trẻ và bất kỳ ai có thể là người cha chưa?   ¨ Có      ¨ Không

 Nếu có, ai đã thực hiện các thử nghiệm này và kết quả ra sao?

 

16. Toà án có từng ra lệnh cho người cha ruột phải giúp chu cấp cho con chưa?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

 Nếu có, tòa nào, khi nào, và với những số tiền bao nhiêu?

 

17. Có bất cứ vụ kiện tụng nào đã được tiến hành để xác định quyền nuôi giữ và hoặc huyết thống?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không biết

 Nếu có, ai đã khởi kiện, ở đâu và khi nào?

 

 Vụ kiện đó đã được giải quyết xong chưa?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

 Nếu có, như thế nào?

 Vụ kiện đó vẫn chưa giải quyết?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

  Nếu có, ở đâu?
TÊN CỦA TÒA ÁN,  THÀNH PHỐ, TIỂU BANG

THÁNG, NGÀY, NĂM THÁNG, NGÀY, NĂM
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TUYÊN KHAI VÀ CHỮ KÝ

CÂU HỎI BỔ SUNG

18.  Quý vị có thảo luận việc cho con nuôi với người cha ruột của đứa trẻ không?   ¨ Có      ¨ Không

  Quý vị có nghĩ rằng ông ta sẽ đồng ý cho con nuôi nếu đó là điều quý vị muốn?   ¨ Có      ¨ Không      ¨ Không Biết

THÁNG, NGÀY, NĂM

THÁNG, NGÀY, NĂM

THÁNG, NGÀY, NĂM

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT

TÊN NHÂN CHỨNG CHỮ KÝ NHÂN CHỨNG

ĐỊA CHỈ NHÂN CHỨNG

TÊN VIẾT 
TẮT

TÊN VIẾT 
TẮT

THÀNH PHỐ, TIỂU BANG
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1. Tôi không biết danh tính của người cha ruột của trẻ vị thành niên này bởi vì:

 

 

 

 

2. Tôi không thể xác định danh tính người cha ruột của trẻ vị thành niên này bởi vì:

 

 

 

 

  TÔI HIỂU RẰNG THÔNG TIN NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CHO CON NUÔI.

   TÔI TUYÊN BỐ THEO HÌNH PHẠT KHAI MAN RẰNG NHỮN THÔNG TIN ĐƯỢC NÊU Ở TRÊN LÀ TRUNG THỰC VÀ 
CHÍNH XÁC.

Thực hiện tại  vào 

Mẫu Tờ Khai Xác Nhận của Người Mẹ ở trên được ký vào:

bởi  trong sự hiện diện của:

   


