Bản Tuyên Thệ Ủy Quyền của Người Chăm Sóc
Việc sử dụng bản tuyên thệ này được Mục 1.5 (bắt đầu từ Phần 6550) của Đoạn 11
của Bộ luật Gia đình California cho phép.
Hướng dẫn: Hoàn thành các mục 1-4 và ký kết bản tuyên thệ là đủ để cho
phép ghi danh của trẻ dưới vị thành niên trong trường học và ủy quyền cho
chăm sóc y tế của trường. Cần bổ sung thêm hoàn thành mục 5 đến 8 để ủy
quyền cho bất kỳ dịch vụ chăm sóc y tế nào. Viết chữ in rõ ràng.
Trẻ vị thành niên có tên dưới đây sống trong nhà tôi, và tôi đã trên 18 tuổi hoặc lớn hơn.
1. Tên trẻ vị thành niên:
.
2. Ngày sinh của trẻ vị thành niên:

.

3. Tên tôi (người lớn ủy quyền):

.

4. Địa chỉ nhà của tôi (đường phố, số căn hộ, thành phố, tiểu bang, mã vùng):

5. [ ]Tôi là ông bà, cô, chú hoặc người thân đủ điều kiện khác của trẻ vị thành niên
(xem trang 2 của biểu mẫu này để biết định nghĩa về "người thân đủ điều kiện").
6. Chọn một hoặc cả hai (ví dụ: nếu đã nói chuyện với một phụ huynh và người kia
không thể xác định được):
[ ] Tôi đã khuyên (các) phụ huynh hoặc (những) người khác có quyền giám hộ
hợp pháp đối với trẻ vị thành niên về ý định ủy quyền chăm sóc y tế của tôi và
không nhận được sự phản đối nào.
[ ] Tôi không thể liên hệ với (các) phụ huynh hoặc (những) người khác có quyền
giám hộ hợp pháp đối với trẻ vị thành niên vào thời điểm này, để thông báo cho
họ về ủy quyền theo dự định của tôi.
7. Ngày sinh của tôi:

.

8. Bằng lái xe California của tôi hoặc thẻ căn cước:

.

Cảnh Báo: Không ký vào mẫu này nếu có các báo cáo trên là không chính
xác, hoặc quý vị sẽ bị phạm tội
bị trừng phạt bằng cách phạt tiền, phạt tù, hoặc cả hai.
Tôi tuyên bố theo hình phạt khai man theo luật của Tiểu bang California rằng
những điều đã nói ở trên là đúng sự thật và chính xác.
Ngày:
California Courts Self-Help Center
www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/

Ký tên:
Trang 1 trên 3
American LegalNet, Inc.
www.USCourtForms.com

Lưu ý:
1. Tuyên bố này không ảnh hưởng đến quyền của cha mẹ trẻ vị thành niên
hoặc người giám hộ hợp pháp liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng và
kiểm soát trẻ vị thành niên, và không có nghĩa là người chăm sóc có quyền
giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên.
2. Một người dựa vào bản tuyên thệ này không có nghĩa vụ phải thực hiện
bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào thêm.
3. Bản tuyên thệ này không có giá trị sau một năm kể từ ngày được thực
hiện.
Thông Tin Bổ Sung
ĐỐI VỚI NGƯỜI CHĂM SÓC:
1. "Người thân đủ điều kiện", cho nội dung của mục 5, có nghĩa là vợ, chồng,
cha mẹ, cha mẹ kế, anh trai, chị gái, anh chị em kế, người anh chị em khác cha
hoặc khác mẹ, chú, dì, cháu gái, cháu trai, anh em họ đầu tiên, hoặc bất kỳ
người nào được xưng danh đầu là "ông/bà", "cụ/cố" hay người phối ngẫu của
bất kỳ của những người được quy định trong định nghĩa này, ngay cả sau khi
cuộc hôn nhân đã được chấm dứt bằng cái chết hoặc chia tay.
2. Luật pháp có thể yêu cầu quý vị, nếu quý vị không phải là thân nhân hoặc
cha mẹ nuôi đã được cấp phép, để có được một giấy phép nhà nuôi dưỡng để
chăm sóc cho trẻ dưới vị thành niên. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng
liên hệ với sở dịch vụ xã hội tại địa phương.
3. Nếu người dưới vị thành niên không còn sống với quý vị, quý vị được yêu
cầu phải thông báo cho bất kỳ
trường học, bác sĩ, hoặc chương trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị đã
đưa ra bản khai này.
4. Nếu quý vị không có các thông tin yêu cầu trong mục 8 (Giấy phép lái xe
hoặc thẻ căn cước), cung cấp
một hình thức nhận dạng như số an sinh xã hội của quý vị hoặc số Medi-Cal.
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TRƯỜNG:
1. Mục 48204 của Luật Giáo Dục quy định rằng bản khai này tạo cơ sở đầy đủ
cho việc xác định nơi cư trú của trẻ chưa thành niên, nếu không có sự yêu cầu
của một giám hộ hoặc lệnh sắp xếp giám hộ khác, trừ khi học khu xác định từ
thực tế rằng trẻ dưới vị thành niên hiện không sống chung với người chăm sóc.
2. Học khu có thể yêu cầu bằng chứng bổ sung phù hợp rằng người
chăm sóc sống tại địa chỉ cung cấp trong mục 4.
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ĐỐI VỚI BÁC SĨ VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE:
1. Không người nào có sự tin tưởng dựa vào bản tuyên thệ ủy quyền của
người chăm sóc để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc nha khoa, mà
không có kiến thức thông tin thực tế trái với những gì được nêu trên bản
tuyên thệ, phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm dân sự đối với bất
kỳ người nào hoặc phải chịu kỷ luật hành động chuyên môn, cho sự tin
tưởng nói trên nếu các phần áp dụng của mẫu đơn được điền.
2. Bản tuyên thệ này không dẫn đến ràng buộc cho các mục đích bao trả bảo hiểm
y tế.
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