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TIỂU BANG VERMONT 
TÒA THƯỢNG THẨM  TÒA GIA ĐÌNH 

Đơn vị  Số sổ ghi án  

Về việc: NGÀY SINH: 

THỎA THUẬN VỀ VIỆC LIÊN LẠC HOẶC TRAO ĐỔI THÔNG TIN SAU KHI NHẬN CON NUÔI 

Thỏa thuận này được ký kết bởi những người sau đây: 

Cha/Mẹ: 

Cha Mẹ Nuôi Dự Định:  

Thỏa thuận này là về việc liên lạc hoặc trao đổi thông tin giữa hoặc về  
(Tên Trẻ) 

và cha/mẹ được liệt kê ở trên sau khi trẻ đã được nhận nuôi bởi cha mẹ nuôi dự định. 

Thỏa thuận này được cho phép bởi luật pháp Vermont, Đề Mục 33, Mục 5124. 

Mỗi người cha/mẹ và mỗi người cha/mẹ nuôi dự định đều hiểu rõ và đồng ý với những nội dung sau: 
A. Thỏa thuận này là tự nguyện và có hiệu lực thi hành 

1. Tôi ký kết thỏa thuận này để liên lạc hoặc trao đổi thông tin một cách tự nguyện. Tôi không bị buộc phải tham gia
vào thỏa thuận này bởi bất kỳ ai.

2. Tôi dự định tuân theo thỏa thuận này.
3. Tôi hiểu rằng thỏa thuận này có hiệu lực thi hành tại Tòa Án Di Chúc.
4. Các chi tiết đã đồng ý đối với việc liên lạc hoặc trao đổi thông tin được đính kèm với tài liệu này.

B. Khoảng thời gian và Hiệu Lực của Thỏa Thuận 
1. Thỏa thuận này sẽ chỉ được thực thi chỉ sau khi tất cả những điều sau đây xảy ra:

a. Cha/mẹ ký thỏa thuận này từ bỏ một cách tự nguyện quyền của cha mẹ đối với đứa trẻ;
b. Thẩm Phán Tòa Án Gia Đình đồng ý rằng thỏa thuận này nhằm mang lại lợi ích tốt nhất của trẻ và phê duyệt

thỏa thuận này thông qua Án Lệnh Tòa Án; và
c. Trẻ được nhận nuôi một cách hợp pháp tại Vermont bởi cha mẹ nuôi, là những người đã ký thỏa thuận này.

2. Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực cho đến sinh nhật lần thứ 18 của trẻ. Thỏa thuận không còn hiệu lực thi hành nếu
việc nhận con nuôi bị hủy bỏ (nếu trẻ không còn thuộc quyền giám thủ bởi cha mẹ nuôi).

C. Án Lệnh của Thẩm Phán Chấm Dứt Quyền của Cha Mẹ là Không thể thay đổi 
1. Tôi hiểu rằng việc chấm dứt các quyền của cha mẹ không thể được hoàn nguyên và sẽ có giá trị vĩnh viễn, ngay cả

khi việc nhận con nuôi dự định không xảy ra, người cha/mẹ nuôi không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận
này, hoặc việc nhận con nuôi sau đó đã được hủy bỏ.

D. Thay Đổi hoặc Thực Thi Thỏa Thuận 
1. Sau khi Tòa Án phê duyệt thỏa thuận này, cha mẹ trước đây và cha mẹ nuôi có thể cùng nhau đồng ý để sửa đổi

các điều khoản về việc liên lạc nhưng bất kỳ sửa đổi nào cũng sẽ không được Tòa Án thi hành. Cha mẹ trước đây
có thể tìm cách thực thi các điều khoản của thỏa thuận này nhưng không thể yêu cầu Tòa Án sửa đổi các điều
khoản của thỏa thuận này.
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2. Trước khi cha mẹ nuôi có thể tìm kiếm việc sửa đổi thỏa thuận này hoặc trước khi Tòa Án thực thi thỏa thuận này,
các bên tham gia thỏa thuận này phải tham gia hòa giải hoặc quy trình giải quyết tranh chấp khác do họ lựa chọn.
Nếu những nỗ lực này không thành công, một bên phải liên hệ với Tòa Án Di Chúc có thẩm quyền về các thủ tục tố
tụng như vậy. (Nếu địa điểm Tòa Án Di Chúc không rõ, Cơ Quan Đăng Bộ Nhận Con Nuôi Vermont có thể cung cấp
thông tin đó.)

3. Nếu Tòa Án Di Chúc được yêu cầu thi hành hoặc thay đổi thỏa thuận này, Tòa Án sẽ cân nhắc đến lợi ích tốt nhất
của trẻ.

E. Các Quyền của Cha Mẹ 
1. Cha mẹ trước đây có thể yêu cầu Tòa Án Di Chúc thực thi các điều khoản của thỏa thuận này nếu cha mẹ nuôi

không tuân thủ thỏa thuận. Gánh nặng sẽ thuộc về cha mẹ trước đây để chứng minh rằng việc thực thi là nhằm
mang lại lợi ích tốt nhất cho trẻ.

2. Thỏa thuận này không giới hạn việc cha mẹ chuyển đến một thị trấn, tiểu bang hoặc quốc gia khác.

F. Các Quyền của Cha Mẹ Nuôi 
1. Cha mẹ nuôi có thể yêu cầu Tòa Án Di Chúc thay đổi hoặc chấm dứt thỏa thuận này nếu họ tin rằng đó là vì lợi ích

tốt nhất của trẻ. Gánh nặng sẽ thuộc về cha mẹ nuôi để chứng minh rằng điều này là nhằm mang lại lợi ích tốt
nhất cho trẻ.

2. Nếu thỏa thuận này bao gồm một kế hoạch cho bất kỳ chuyến thăm nào, cha mẹ nuôi có thể hủy bỏ chuyến thăm
đó nếu trẻ bị bệnh, hoặc có lý do chính đáng khác để hủy bỏ. Nếu cha mẹ cũ dường như đang chịu ảnh hưởng của
rượu bia hoặc ma túy, cha mẹ nuôi có thể từ chối chuyến thăm. Các bên thừa nhận rằng nhận định của cha mẹ
nuôi liên quan đến đứa trẻ là nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho trẻ.

3. Thỏa thuận này không giới hạn việc cha mẹ nuôi chuyển đến một thị trấn, tiểu bang hoặc quốc gia khác.

G. Điều Khoản Liên Lạc Sau Khi Nhận Con Nuôi 
Cha mẹ và cha mẹ nuôi dự định đồng ý với các loại hình liên lạc hoặc trao đổi thông tin sau đây. Vui lòng nêu rõ về tần 
suất liên lạc sẽ xảy ra (khi nào và ở đâu; thời gian trong ngày, các hạn chế liên quan đến thời gian trong ngày), người sẽ cùng 
liên lạc, và những ai khác sẽ có mặt ngoài đứa trẻ. 

Liên lạc bằng văn bản qua thư hoặc email. (Nghĩa vụ gửi các vật dụng sẽ ngừng nếu các bên không cung cấp cho nhau địa 
chỉ hiện tại.) 

☐ Không áp dụng 
☐ Có áp dụng và được mô tả cụ thể: 

Liên lạc bằng văn bản thông qua Cơ Quan Đăng Bộ Nhận Con Nuôi Vermont. Nếu đây là kế hoạch, cha mẹ và cha mẹ nuôi 
sẽ thông báo cho Cơ Quan Đăng Bộ Nhận Con Nuôi Vermont về bất cứ thay đổi địa chỉ nào. (Nghĩa vụ gửi các vật dụng sẽ 
ngừng nếu cha mẹ không cung cấp địa chỉ hiện tại cho Cơ Quan Đăng Bộ Nhận Con Nuôi Vermont.) 

☐ Không áp dụng 
☐ Có áp dụng và được mô tả cụ thể: 

Biểu mẫu Phát Hành Thông Tin Nhận Dạng DCF sẽ được cung cấp cho Cơ Quan Đăng Bộ Nhận Con Nuôi. 
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Liên lạc qua điện thoại (bao gồm nhắn tin) 
☐ Không áp dụng 
☐ Có áp dụng và được mô tả cụ thể: 

 
 

 

 

 

Liên lạc trực tiếp (bao gồm cả những người khác có thể hoặc sẽ có mặt; ai, ở đâu, khi nào, như thế nào) 
☐ Không áp dụng 
☐ Có áp dụng và được mô tả cụ thể: 

 
 

 

 

 

 

 

Liên lạc khác (bao gồm tất cả các hình thức của thiết bị liên lạc điện tử/di động, bao gồm nhưng không giới hạn ở mạng 
xã hội) 

☐ Không áp dụng 
☐ Có áp dụng và được mô tả cụ thể: 

 
 

 

 

 
Liên lạc khác (tiếp theo) 

☐ Hình thức liên lạc sau đây không được phép: 
 

 

 

 

 

 

 

Tôi/chúng tôi tham gia vào thỏa thuận này có chủ ý và tự nguyện. Thỏa thuận này được tôi ký một cách tự nguyện, và 
không phải là kết quả của sự cưỡng bức, gian lận hoặc ép buộc. Tôi/Chúng tôi không dựa vào bất kỳ người đại diện nào 
ngoài những người có trong thỏa thuận này. 
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Ngày 

Cha/Mẹ của Trẻ 
□ Tôi đã có cơ hội để thảo luận về việc này với
một luật sư. 

Ngày 

Cha/Mẹ của Trẻ 
□ Tôi đã có cơ hội để thảo luận về việc này với
một luật sư. 

Ngày 

Cha Mẹ Nuôi Dự Định 

Ngày 

Cha Mẹ Nuôi Dự Định 

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

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

Tôi đồng ý với việc liên lạc hoặc trao đổi thông tin sau khi nhận con nuôi như được quy định ở trên. 

Ngày 

Chữ ký của Nhân Viên Xã Hội DCF 
Ngày 

Chữ ký của Người Giám Hộ Được Chỉ Định 
Theo Luật 

Ngày 

Chữ ký của Luật Sư đại diện Trẻ

Nếu trẻ từ 14 tuổi trở lên: 

Tôi, , đồng ý với việc liên lạc hoặc trao đổi thông tin sau khi nhận con 
nuôi như được quy định ở trên. 

(Tên của Trẻ) 

Ngày 

Chữ ký của Trẻ 
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