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TIỂU BANG VERMONT 
TÒA THƯỢNG THẨM TÒA GIA ĐÌNH 

Đơn vị  Số sổ ghi án  

Về việc:  NGÀY SINH:

BẢN KHAI HỮU THỆ VỀ QUYỀN GIÁM HỘ TRẺ 
(Sử dụng một biểu mẫu cho mỗi trẻ) 

1. Tôi tên là _______________________________________

2. Mối quan hệ của tôi với trẻ có tên ở trên là:
☐ Cha/mẹ có quyền giám hộ hợp pháp trước khi hồ sơ vị thành niên bắt đầu
☐ Người giám hộ hợp pháp
☐ Người nuôi giữ
☐ Khác (mô tả): ___________________________________________

3. Trong năm năm qua, trẻ này đã sống tại các địa chỉ sau và cùng với các thành viên trong hộ gia đình sau đây:
(Bắt đầu với nơi cư trú của trẻ ngay trước khi thủ tục vị thành niên này bắt đầu và liệt kê tất cả các địa chỉ trong năm năm 
qua. Sử dụng một trang bổ sung nếu quý vị cần thêm chỗ.)

Địa chỉ 
Bao gồm đường phố, thành phố và tiểu bang 

Ngày 
Từ khi nào đến khi nào 

Tên của tất cả những người cư trú trong 
hộ gia đình cùng với trẻ 

4. Nếu địa chỉ hiện tại của bất kỳ thành viên hộ gia đình nào được liệt kê trong cột cuối cùng khác với địa chỉ
được liệt kê ở trên, vui lòng cung cấp địa chỉ hiện tại cho người đó:

5. Vui lòng trả lời các câu hỏi sau bằng cách đánh dấu vào một trong các hộp kiểm. Nếu quý vị trả lời “Có” cho
bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng giải thích câu trả lời của quý vị trên một trang khác.
A. Tôi đã tham gia trong vai trò một bên, nhân chứng hoặc theo một số tư cách

khác theo thủ tục tòa án liên quan đến quyền giám hộ của trẻ này tại Vermont hoặc
một tiểu bang khác: ☐ Có ☐ Không

B. Tôi có thông tin về thủ tục giám hộ liên quan đến trẻ này hiện đang chờ xử lý tại một tòa án
ở Vermont hoặc tòa án ở một tiểu bang khác: ☐ Có ☐ Không

C. Tôi có hiểu biết liên quan đến một người không phải là một bên trong các thủ tục tố tụng vị thành
niên này, người đó có quyền giám hộ của trẻ này hoặc đang yêu cầu có quyền giám hộ hoặc thăm
nom đối với trẻ này. ☐ Có ☐ Không

Theo đây tôi xin trung thực tuyên thệ hoặc xác nhận rằng thông tin trên là đúng sự thật theo sự hiểu biết và tin tưởng 
tốt nhất của tôi. 

Ngày tháng Chữ ký 

Ký tên và tuyên thệ trước tôi: Ngày Chữ ký của Công Chứng Viên Ngày hết hạn

Lưu ý:  Trong quá trình tố tụng này, quý vị phải thông báo cho Tòa Án nếu quý vị biết được bất cứ thủ tục về quyền 
giám hộ nào khác liên quan đến đứa trẻ. 
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