Affix the label here

หนังสือรับรองการมอบอํานาจของผูใ้ ห้การดูแล
การใช้ หนังสือรับรองนี เป็ นการอนุมตั ิโดยส่วนที 1.5 (เป็ นบทเริมของส่วนที 6550) ในมาตรา 11 ของกฎหมายครอบครัวแห่งมลรัฐ
แคลิฟอร์ เนีย
ข้ อแนะนํา: กรอกความข้ อ 1-4 ให้ สมบูรณ์ และเซ็นชือในหนังสือรับรอง เพือใช้ ในการมอบอํานาจให้ ผ้ เู ยาว์ลงทะเบียนเรี ยนและการดูแล
สุขภาพทีเกียวข้ องกับการศึกษา กรอกข้ อความเพิมเติมในข้ อ 5-8 ให้ สมบูรณ์ เพือเป็ นการมอบอํานาจให้ ดแู ลสุขภาพอืน ๆ กรุณาเขียนให้
ชัดเจน
ผู้เยาว์ทีมีชือข้ างล่างอาศัยอยูใ่ นบ้ านของข้ าพเจ้ าและข้ าพเจ้ ามีอายุ 18 ปี ขึ นไป
1. ผู้เยาว์ชือ: _____________________________________________________________________
2. วันเดือนปี เกิดของผู้เยาว์: ____________________________________________________________
3. ข้ าพเจ้ าชือ: ____________________________________________________________________
(ผู้มอบอํานาจ)

4. ทีอยูข่ องข้ าพเจ้ า: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. [ ] ข้ าพเจ้ าเป็ น ปู่

ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้ า อา หรื อญาติผ้ มู คี ณ
ุ สมบัติเหมาะสมของผู้เยาว์ (ดูด้านหลังของแบบฟอร์ มทีกล่าวถึงคําจํากัด
ความของ “ญาติผ้ มู คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม”)

อ (ตัวอย่างเช่น ถ้ าปรึกษากับบิดาหรื อมารดาเพียงผู้เดียวและไม่สามารถหาตัวอีกผู้หนึง ได้ ):
6. ทําเครื องหมายข้ อใดข้ อหนึง หรื อทังสองข้
[ ] ข้ าพเจ้ าได้ ปรึกษากับบิดา มารดา หรื อบุคคลอืนทีมีสท
ิ ธิตามกฎหมายให้ เป็ นผู้ดแู ลผู้เยาว์เกียวกับความประสงค์ของข้ าพเจ้ าในการ
อนุมตั ิให้ ดแู ลรักษาสุขภาพ โดยไม่มกี ารคัดค้ านแต่อย่างใด
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่สามารถติดต่อบิดา มารดา หรื อบุคคลอืนทีม
 ีสทิ ธิตามกฎหมายให้ เป็ นผู้ดแู ลผู้เยาว์เพือแจ้ งให้ ทราบถึงความประสงค์ใน
การมอบอํานาจในขณะนี ได้
7. วันเดือนปี เกิดของข้ าพเจ้ า: _____________________________________________________________
8. หมายเลขของใบขับขีหรื อบัตรประชาชนของรัฐแคลิฟอร์ เนีย: ___________________________________________
คําเตือน: อย่ าเซ็นชือ ในแบบฟอร์ มนี ถ้ าข้ อความดังกล่ าวข้ างต้ นไม่ ถกู ต้ อง มิฉะนันท่ านจะกระทําการผิดกฎหมาย ถูก
ลงโทษทังปรั บและจําคุก หรือทังสองอย่ าง
ข้ าพเจ้ าขอประกาศภายใต้ บทลงโทษของการเบิกความเท็จภายใต้ กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์ เนียว่าทีก ล่าวมาข้ างต้ นเป็ นจริงและถูกต้ อง
วันที : ______________________________________
ลายเซ็น: ___________________________________________________________________________
(ตัวแทนตามกฎหมาย)

ชือตัวบรรจง: __________________________________________________________________________
(ตัวแทนตามกฎหมาย)
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หมายเหตุ: • คําประกาศดังกล่าวไม่มีผลต่อสิทธิของบิดามารดา หรื อผู้ปกครองทีถกู ต้ องตามกฎหมายของผู้เยาว์ ไม่วา่ จะเป็ นการดูแล
คุ้มครองหรื อควบคุมผู้เยาว์ และไม่ได้ หมายความว่าผู้ดแู ลจะมีสทิ ธิเป็ นผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์
• บุคคลทีต ้ องอาศัยใบรับรองนี  ไม่มีความจําเป็ นต้ องสอบถามหรื อสืบสวนใด ๆ
________________________________________________________________________________

รายละเอียดสําคัญ
________________________________________________________________________________

สําหรับผู้ให้ การดูแล:
ู ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม” จุดประสงค์ของข้ อ 5 หมายความถึงคูส่ มรส บิดา มารดา พ่อเลี ยง แม่เลี ยง พีชาย พีสาว พีชายหญิงต่าง
“ญาติผ้ ม
บิดาหรื อมารดา พีชายหญิงทีเกิดก่อนการสมรสของบิดาหรื อมารดา ลุง ป้า น้ า อา หลานสาว หลานชาย ลูกพีลกู น้ อง รวมทังบุ
 คคลทีเป็ น ปู่
ย่า ตา ยาย หรื อทวด หรื อคูส่ มรสของบุคคล ทีได้ กล่าวข้ างต้ น แม้ วา่ การสมรสจะถูกยกเลิก ตาย หรื อหย่าร้ างแล้ วก็ตาม
หากท่านไม่มีความสัมพันธ์ฉนั ท์ญาติหรื อเป็ นบิดามารดาอุปถัมภ์ของผู้เยาว์ กฎหมายอาจกําหนดให้ ทา่ นขอใบอนุญาตประกอบการบ้ าน
อุปถัมภ์เพือแสดงสิทธิในการดูแลผู้เยาว์ หากท่านมีคําถาม กรุณาติดต่อแผนกสังคมสงเคราะห์ในเขตของท่าน
ถ้ าผู้เยาว์ไม่ได้ อาศัยอยูก่ บั ท่านอีกต่อไป ท่านจําเป็ นต้ องแจ้ งให้ โรงเรี ยน แพทย์ผ้ ดู แู ล หรื อแผนบริ การการดูแลสุขภาพ ทีทา่ นได้ มอบหนังสือ
รับรองนี ไว้ แต่แรก
ถ้ าท่านไม่มีรายละเอียด (ใบขับขีห รื อบัตรประชาชนของรัฐแคลิฟอร์ เนีย) ตามทีขอไว้ ในข้ อ 8 ท่านอาจแสดงบัตรอืน ๆ อาทิเช่น หมายเลข
บัตรโซเชียลซิเคียวริตี  หรื อเลขทีบตั รเมดิแคล
สําหรับเจ้ าหน้ าทีข องโรงเรียน:
มาตรา 48204 ของกฎหมายด้ านการศึกษากําหนดว่า หนังสือรับรองเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีแสดงหลักฐานทีอยูอ่ าศัยของผู้เยาว์ โดยไม่
ต้ องมีหลักฐานยืนยันการเป็ นผู้ปกครองดูแล เว้ นเสียแต่วา่ เขตการศึกษาจะมีข้อมูลว่าผู้เยาว์ไม่ได้ อาศัยอยูก่ บั ผู้ให้ การดูแล
ทางเขตการศึกษาอาจต้ องการเอกสารหรื อหลักฐานยืนยันเพิม เติมว่าผู้ให้ การดูแล อาศัยอยูท่ ีบ้านเลขทีต ามทีระบุไว้ ในข้ อ 4
สําหรับแพทย์ ผ้ดู ูแลสุ ขภาพและแผนบริการการดูแลสุขภาพ:
ผู้ให้ การรักษาสุขภาพหรื อทันตกรรมทีก ระทําการโดยมีความเชืออย่างสุจริ ตใจตามหนังสือรับรองการมอบอํานาจของผู้ให้ การดูแล โดยไม่
ทราบถึงความจริงทีขดั กับข้ อความทีระบุไว้ ในหนังสือรับรอง จะไม่อยูภ่ ายใต้ ความรับผิดชอบทางอาญาหรื อทางแพ่งกับบุคคลใด ๆ หรื อไม่
อยูภ่ ายใต้ การดําเนินการทางวินยั ต่อความเชือนัน ๆ ถ้ าหากข้ อความทีปรากฏในแบบฟอร์ มครบถ้ วน
หนังสือรับรองนี ไม่ได้ หมายความว่าผู้เยาว์จะเป็ นผู้อยูใ่ นความปกครองโดยอัตโนมัติ เพือจุดประสงค์ทีจะได้ รับความคุ้มครองดูแลสุขภาพ
Reference: Family Code Sections 6550 to 6552
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