
 
 

TUYÊN THệ Uỷ QUYềN CủA NGƯờI CHĂM SÓC 
 

Sử dụng tờ cam kết này được ủy quyền của Phần 1.5 (bắt đầu với mục 6550) của Sư đoàn 11 của Bộ 
Luật Gia Đình California.  
 
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. Hoàn thành hạng mục 5 đến 8 
được bổ sung yêu cầu ủy quyền cho bất kỳ dịch vụ chăm sóc y tế nào. In rõ ràng. 
 
Trẻ dưới vị thành niên có tên dưới đây sống trong nhà tôi và tôi 18 tuổi trở lên.  
 
1. Tên của trẻ dưới vị thành niên: ___________________________________________ 
 
2. Ngày tháng năm sinh của trẻ dưới vị thành niên______________________________ 
 
3. Tên của tôi: __________________________________________________________ 
                                                                 (uỷ quyền cho người lớn)  
4. Địa chỉ nhà: __________________________________________________________ 
 
5. [   ] Tôi là ông bà, cô, dì, chú, hay họ hàng đủ tư ca ch của trẻ dưới vị thành niên (xem lại điều này 
hình thành một định nghĩa về " họ hàng đủ tư ca ch” 
 
6. Kiểm tra một hoặc cả hai (ví dụ, nếu một phụ huynh được khuyên và người khác không thể liên lạc ): 
    [   ] Tôi đã khuyên phụ huynh hoặc người khác có quyền giám hộ hợp pháp của trẻ dưới vị thành niên 
của tôi 
ý định cho phép chăm sóc y tế, và đã nhận được sự đồng ý. 
 
    [   ] Tôi không thể liên lạc với phụ huynh hoặc người khác có quyền giám hộ hợp pháp của trẻ dưới vị 
thành niên vào thời điểm này, để thông báo cho họ uỷ quyền dự định của tôi 
 
7.  Ngày sinh của tôi: ________________________________________________ 
8.  Bang lái xe hoặc thẻ căn cước : __________________________ 
 
Cảnh báo: Không ký vào mẫu này nếu có các báo cáo trên là không chính xác, hoặc bạn sẽ bị phạm tội 
bị trừng phạt bằng cách phạt tiền, phạt tù, hoặc cả hai.  
 
 Tôi tuyên bố dưới hình phạt trái với lời thề theo luật của bang California rằng những điều trên là đúng sự 
thật và chính xác. 
Ngày: _______________________________________   
 
Chữ ký: __________________________________________________________________________ 
                         (đại diện pháp lý) 
 
Viết tên: __________________________________________________________________________ 
                      (đại diện pháp lý ) 
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Affix the label here 



 
Xin lưu ý: 

 

 Tuyên bố này không ảnh hưởng đến quyền lợi của cha mẹ các trẻ dưới vị thành niên hoặc người 
giám hộ hợp pháp liên quan đến việc chăm sóc, giữ, và kiểm soát của trẻ vị thành niên, và không 
có nghĩa là người chăm sóc có giám hộ hợp pháp của trẻ dưới vị thành niên. 

  Một người dựa vào bản khai này không có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra 
nào. 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Người chă    c:  
 
 "đủ tư ca ch họ hàng", vì mục đích của mục 5, có nghĩa là vợ, chồng, cha mẹ, cha mẹ kế, anh trai, chị gái, 
anh ghẻ, chị ghe, người em trai, em gái cùng cha, chú, dì, cháu gái, cháu trai, anh em họ đầu tiên, hoặc 
bất kỳ người nào được ông,  à 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 giải thể. 
 
Luật pháp có thể yêu cầu bạn, nếu bạn 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 bạn có bất kỳ câu 
hỏi, xin vui lòng liên hệ với bộ phận địa phương của các dịch vụ xã hội. 

Nếu người dưới vị thành niên không c n sống với bạn, bạn được yêu cầu phải thông báo cho bất kỳ 
trường học,  ác sĩ, hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bạn đã đưa ra  ản khai này. 
 
Nếu bạn không có các thông tin yêu cầu trong mục 8 (giấy phép lái xe hoặc so thẻ căn cước), cung cấp 
một hình thức nhận dạng như số an sinh xã hội của bạn hoặc số Medi-Cal.  
 
Nhân viên trường:  
 

Mục 48.204 của Luật Giáo Dục quy định rằng bản khai này cấu thành một cơ sở đầy đủ cho việc 
xác định nơi cư trú của người chưa thành niên, nếu không có sự yêu cầu của một giám hộ hoặc 
một giám hộ đặt khác, trừ khi khu vực trường học xác định từ sự kiện thực tế rằng trẻ dưới vị 
thành niên không sống chung với người chăm sóc.  
Khu vực trường học có thể yêu cầu bằng chứng hợp lý bổ sung mà người chăm sóc sống tại địa 
chỉ cung cấp trong mục 4.  
 
BÁC SĨ VÀ KẾ HOẠCH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE:  

 
Một người đóng vai tr  trong sự phụ thuộc đức tin tốt khi bản khai cấp quyền của bác sĩ hoặc 
nha khoa, không có kiến thức thực tế của sự kiện trái với những ngày khai tuyên thệ, không chịu 
trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm dân sự cho bất kỳ người, hoặc là không bị kỷ luật chuyên 
nghiệp, cho sự tin cậy rằng nếu các phần áp dụng của các hình thức được hoàn thành. 

 
Bản khai này không có nghĩa là trẻ dưới vị thành niên là tự động phụ thuộc vào mục đích  ảo 
hiểm chăm sóc sức khỏe. 
 
Tham khảo: Luật Gia Đình Phần 6550-6552 
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