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CHỈ DÀNH CHO TÒA ÁN– SỔ HỒ SƠ 

TÒA SƠ T ẨM MASSACHUSETTS

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TRẺ EM 

A.  TỐ TỤNG LIÊN QUAN. Có bất kỳ tố tụng nào mà Nguyên Đơn biết hoặ     t  m gi  mà   ng  ợixử lý hoặ      ược kết luận trong bất 

kỳ Tòa Án nào trong Khối Thịn  Vượng Chung hoặc bất kỳ tiểu bang hoặc quố  gi  nào k á  liên qu n  ến việ    ăm só   oặc giám hộ 
(bao gồm bất kỳ dịch vụ   ăm só  & bảo vệ hoặc hành vi giám hộ nào) một hoặc những trẻ em của các bên không?     C     KHÔNG 
Nếu Có, Nguyên Đơn p ải  iền và nộp cùng Đơn Kiện nàyBản Khai Có Tuyên Thệ Tiết Lộ Tố Tụng C ăm Só   oặc Giám Hộ theo yêu cầu 
của Quy Tắc Thống Nhất Tò  Án Sơ T ẩm IV, và cung cấp bản sao các tài liệu theo yêu cầu của Quy Tắc. Bản Khai Có Tuyên Thệ này và 
các thông tin liên quan có sẵn từ văn p òng Lục sự Phụ Thẩm  hoặc phòng Đăng Ký Di C ú   ủa Toà Án. 

B.  TỐ TỤNG LIÊN QUAN.Có bất kỳ tố tụng tò  án nào trướ   ó  oặ    ng  ợi xử lý ở bất kỳ Tòa Án nào trong Khối Thịn  Vượng Chung 

hoặc bất kỳ tiểu bang hoặc quố  gi  nào k á  liên qu n  ến Nguyên 
 Đơn và Bị Đơn về  ương vị cha con không?  CÓ  KHÔNG 

C.  GIÁM HỘ. 

TÊN TUỔI TÊN TUỔI 

D.  LIÊN LẠC VỚI TRẺ.Tôi thỉnh cầu Tòa Án ra lệnh cho Bị Đơn k ông liên lạc với một hoặc các trẻ vị thành niên sau trừ khi  ược 

phép của Tòa Án: 

TÊN TUỔI TÊN TUỔI 

Những lý do cụ thể cho yêu cầu này là: 

______________________________________________________________________________________________ 

 Tôi thỉnh cầu Tòa Án ra lệnh cho Bị Đơn trán  x  (n ững) trường học và ( á )  ơ sở   ăm só  trẻ ban ngày sau (liệt kê tên và  ịa chỉ): 

_______________________________________________________________________________________ 

Nếu Nguyên Đơn cáo buộc Bị Đơn đã ngƣợc đãi một hoặc các trẻ nêu trên, có thể nộp Đơn Kiện riêng thay mặt 
cho mỗi trẻ. 

E.  ĐẾN T ĂM. Nếu Nguyên Đơn nộp Đơn Kiện này trong Tòa Án Di C ú  và Gi  Đìn , Nguyên Đơn  ó t ể yêu cầu Lệnh 

Đến T ăm. Lệnh Đến Thă  không có trong các Toà Án khác. Về việ   ến t ăm, tôi t ỉnh cầu Tòa Án 

   o p ép  ến t ăm.

 ra lệnh không   o p ép Bị Cáo  ến t ăm một oặ  các trẻ vị thành niên của chúng tôi. 

   o p ép  ến t ăm   ỉ ở trung tâm t ăm viếng s u  ây:______________________________________________

_____________________________,  ược thanh toán bởi ___________________________________________(tên). 

 chỉ   o p ép t ăm  ược giám sát bởi_______________________________________________________(tên) 

tại các thời  iểm sau: _________________________________________________________________________ 

_____________________________,  ược thanh toán bởi____________________________________________(tên) 

 ra lệnh  ến t ăm chỉ khi bên thứ ba,  ______________________________________________ (tên)_, ón vàtrả trẻ 

hoặc các trẻ vị thành niên của chúng tôi. 

 khác__________________________________________________________________________________________________________________________ 

F. HỖ TRỢ TẠM THỜI. 

 Tôi thỉnh cầu Tòa Án ra lệnh cho Bị Đơn, người  ó ng ĩ  vụ p áp lý làm n ư vậy, trả tiền hỗ trợ tạm thời cho bất kỳ trẻ nào  ược tôi bảo hộ. 

NGÀY CHỮ KÝ CỦA NGUYÊN ĐƠN 
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