
TẠI TÒA THƯỢNG THẨM CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA
TẠI VÀ DÀNH CHO QUẬN _____________________
Về Vấn Đề Thỉnh Nguyện của                                                                                        CHA MẸ KẾ NHẬN CON NUÔI
                                                                                                                              
                                                                                                              Việc Đồng ý Nhận con nuôi bởi Cha mẹ ở trong 
                                                                                                  hoặc ngoài California Trao Quyền giám hộ cho 
______________________________                                                        Chồng hoặc Vợ hoặc Bạn tình Chung sống
                                        Nguyên đơn                                               Không hôn thú của Người cha hoặc Mẹ còn lại
                                          

Tôi, là cha mẹ của ______________________________________________________(Giới tính: Nam Nữ)
           Tên của Đứa con

Nhân đây, tôi hoàn toàn và tự nguyện đồng ý việc đứa con nói trên được nhận làm con nuôi bởi

____________________________________________________________________________________ ,
                                                                                               Tên của Nguyên đơn (Cha mẹ kế)

Nguyên đơn trong đây, tôi hoàn toàn hiểu khi ký kết tài liệu này, tôi không thể rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp
tòa án chấp thuận và với việc tòa án ký lệnh nhận con nuôi, tôi sẽ từ bỏ tất cả các quyền giám hộ của mình; dịch vụ và
thu nhập từ đứa con nói trên, và tôi không thể lấy lại đứa con nói trên.

Đứa con nói trên được sinh ra vào _______________________________ trong __________________________________
                                                                                                             Ngày                                                                                       Thành phố và Tiểu bang

Và là con của ____________________________________________ và _______________________________________
                                                              Tên của Cha Mẹ Ruột                                                                                                        Tên của Cha Mẹ Ruột   

NGÀY _____________________________                                                                  ________________________________
                                                                                                                                                                                                Chữ ký của Cha Mẹ

LÀM CHỨNG BỞI:

Nếu mẫu đơn này được ký kết tại Tiểu bang California, Thư Ký của Tòa Thượng Thẩm, Nhân viên Quản chế, điều tra viên
tòa án đủ tiêu chuẩn hoặc; nơi mà việc điều tra cha mẹ kế được giao nhiệm vụ cho Sở Phúc lợi của Quận, một nhân viên
thuộc Sở Phúc lợi của Quận có thể làm chứng. [Bộ luật Gia đình § 9003]

Nếu mẫu đơn này được ký kết bên ngoài Tiểu bang California, chỉ một công chứng viên hoặc người khác được ủy quyền
để thực hiện hành vi công chứng trong tiểu bang đó có thể làm chứng.

COMPLETED BY NOTARY PUBLIC (ĐƯỢC HOÀN TẤT BỞI CÔNG CHỨNG VIÊN) 
Complete this section when the form is not being signed in the presence of an agency representative.  The Notary Public
must staple the acknowledgement document to this form and sign and date.

THÔNG BÁO CHO CHA MẸ RUỘT LÀ NGƯỜI ĐỒNG Ý CHO CON NUÔI: Nếu quý vị hoặc con quý vị đã sống cùng nhau vào
bất cứ lúc nào trên cương vị là cha mẹ và con cái, việc cha mẹ kế nhận con của quý vị làm con nuôi không ảnh hưởng
đến quyền đứa con được thừa kế tài sản của quý vị hoặc tài sản của người thân có quan hệ máu mủ. Để biết thêm thông
tin liên quan đến quyền thừa kế, quý vị nên tham khảo ý kiến với luật sư và quý vị tự trả chi phí.

Mẫu đơn này chỉ được sử dụng khi cha mẹ trao quyền giám hộ nuôi con cho chồng hoặc vợ hoặc bạn tình chung sống
không hôn thú của người cha hoặc mẹ còn lại, như được định nghĩa trong Đạo Luật Gia Đình Mục 297. Bản chính cho hồ
sơ toà án.
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