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រដ្ឋ  MAINE 

         តុលាការមណ្ឌ ល 

         ទីតាំង       

         សាំណុាំររឿងរេខ    

      រដ្ើមបណត ឹង  

                បណ្ត ឹងលែងែះ 

 v.         (មានកូន) 

          មានពាក់ព័នធនឹងកមមសិទធ ិននអចេនវតថ ុ 

      ចុងចរមល ើយ         19-A M.R.S. § 901, 1652, 1653, 1851 

             M.R. Civ. P. 10(a) 

           

1. រដ្ើមបណត ឹងបានររៀបការស្សបចាប់ជាមួយចុងចរមល ើយរៅ (ទីស្កងុ)                      ,  

 (រោនធី)               , (រដ្ឋ)    , រៅ      (ខខ/នងៃ/ឆ្ន ាំ) 

2. រដ្ើមបណត ឹងកាំពុងស្នន ក់រៅ (ទីស្កងុ)     , (រោនធី)                 , (រដ្ឋ)            . 

ប្បសិនបបើភាគីណាមួយមានបំណ្ងលាក់អាសយដ្ឋា នរបស់ខ្ល នួជាការសមាា ត់ ភាគីប ះប្តវូបំបេញែិខ្ិតបញ្ជា ក់អំេីអាសយដ្ឋា ន

សមាា ត់ (ទប្មង់ FM-057)។ ទប្មង់លបបបទបនះអាចរកបានបៅការយិាែ័យប្កឡាបញ្ា ី ឬបៅ courts.maine.gov។ 

3.   ចុងចរមល ើយកាំពុងស្នន ក់រៅ (ទីស្កងុ)     , (រោនធី)                 , (រដ្ឋ)             

ឬ  

   អាសយដ្ឋឋ នរបស់ចុងចរមល ើយមិនស្តវូបានស្នា េ់រទ រ ើយរដ្ើមបណត ឹងបានខិតខាំពាយាមខសែងរក ខតរៅខតមិនអាច

រកចុងចរមល ើយរ ើញ។  

4. តុលាការមានយុតត ធិការរដ្ឋយស្នរខត (ចូររស្រើសររ ើសឃ្លល ទាំងឡាយខដ្េពាក់ព័នធ )៖ 

  A. រដ្ើមបណត ឹងស្នន ក់រៅរដ្ឋ  Maine រដ្ឋយសុចរតិអស់រយៈរពេស្បាាំមួយខខ មុនរពេដ្ឋក់ពាកយបត ឹង។ 

  B.  រដ្ើមបណត ឹងស្នន ក់រៅរដ្ឋ  Maine រ ើយគូភាគីបានររៀបអាពា ៍ពិពា ៍រៅ Maine ។ 

  C. រដ្ើមបណត ឹងស្នន ក់រៅរដ្ឋ  Maine រ ើយគូភាគីទាំងពីរបានរស់រៅរដ្ឋ Maine រ ូតដ្េ់មូេរ តុននការខេងេះរកើត

រ ើង។ ៃិង/ឬ   

  D. ចុងចរមល ើយស្នន ក់រៅរដ្ឋ  Maine។ 

5.  ទងំរដ្ើមបណត ឹងៃិងចុងចរមល ើយមិៃបានដ្ឋក់ពាកយបត ឹងសុាំខេងេះ ឬសុាំរមា ភាពពីភាគីមាា ងរទៀត មុនបណត ឹងរនះ ឬ 

  បណត ឹងសុាំខេងេះ ឬសុាំរមា ភាពស្តវូបានដ្ឋក់មុនរៅ (រ ម្ ះតុលាការ, ស្កងុ និងរដ្ឋននតុលាការ)៖   

           សាំណុាំររឿងរេខ               . 

  សាំណុាំររឿងរ ះ៖  ស្តវូបានស្ានរាេ (កាេបររិចេទ)      .   

        រៅកាំពុងរង់ាាំ។ 

6. គូភាគីមានស្ទពយសមបតត ិផ្ទា េ់ខល នួ និង 

  ភាគីមាា ង ឬទាំងពីរមានផេស្បរយារន៍រៅកន ុងអចេនស្ទពយ (ទស្មង់ដ្ឋក់ពាកយ និងការផ្ទល ស់បត រូ FM-056)។ 

  គ្មម នភាគីណាមួយមានផេស្បរយារន៍រៅកន ុងអចេនស្ទពយរ ើយ។ 

7. រដ្ើមបណត ឹងររៀបរាប់អាំពីមូេរ តុននការខេងេះដូ្ចតរៅ៖ 

  ភាពមិនចុះសស្មងុននអាពា ៍ពិពា ៍ខដ្េមិនអាចសស្មះុសស្មួេបានរកើតរ ើងរវាងភាគីទាំងពីរ។ 

  រផេងៗ                        . 

8. រដ្ើមបណត ឹង និងចុងចរមល ើយ គជឺាឪពុកមាត យរបស់កូនដូ្ចររៀបរាប់ោងរស្កាម 19-A M.R.S. § 1844 (2) (A)៖ 

  រ ម្ ះ          នងៃខខឆ្ន ាំកាំរណើត   អាសយដ្ឋឋ នបចច ុបបនន  

                      

                       

                       

                       

 សូមររៀបរាប់ដូ្ចោងរស្កាមថារតើកូនៗរស់រៅកខនលងណា និងជាមួយអនកណាកន ុងរយៈរពេ 5 ឆ្ន ំចុងបប្កាយ៖ 
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 រ ម្ ះ និងអាសយដ្ឋឋ នបចច ុបបនន របស់    កាេបររិចេទខដ្េកូន  ស្កងុ និងរដ្ឋខដ្េកូនបាន 

 បុគាេខដ្េកូនបានរស់រៅជាមួយ    បានរស់រៅជាមួយ           រស់រៅជាមួយបុគាេរ ះ    

                      

                       

                       

                       

                         

9. រដ្ើមបណត ឹងមិនមានជាប់ពាក់ព័នធ  រ ើយកគ៏្មម នព័ត៌មានអាំពី សាំណុាំររឿងតុលាការរៅរដ្ឋណាមួយពាក់ព័នធនឹងការស្គប់ស្គងខងរកាកូន 

រេើកខេងខត៖ 

   ការការពារពីការរំរលាភបាំពាន (សូមផ្ដល់រេខសាំណុាំររឿង)៖        

  បញ្ហា ការបញ្ហា ក់មតកសាសៃ៍ (សូមផ្តល់លលខសំណ្ ំលរឿង)៖        

   រផេងៗ (ពណ៌ អាំពីករណរីផេងរទៀត)           

10. រស្ៅពីភាគីទាំងពីរ គ្មម នបុគាេណាមាន ក់មានសិទធ ិស្គប់ស្គងខងរកាកូន ឬទមទរសិទធ ិស្គប់ស្គងខងរកា ឬទមទរសិទធ ិរួបជាមួយកូន 

រេើកខេងខតមានករណីដូ្ចោងរស្កាម៖            

                

                

                

11. (ចូរគូសធិកកន ុងប្បអប់លែែពាក់េ័នធ) 

  កូនមិនធ្លល ប់ទទួេអតថ ស្បរយារន៍រាំនួយស្នធ្លរណៈរទ។  

 ឬ   

  កូនបានទទួេ កាំពុងទទួេ ឬនឹងទទួេបានអតថ ស្បរយារន៍រាំនួយស្នធ្លរណៈ។ និង  

   រដ្ើមបណត ឹងបានរផញើរសចកត ីចមលងននបណត ឹងរនះរៅកាន់ស្កសួងសុោភិបាេ និងរសវាមនុសេកិចចរៅតមអាសយដ្ឋឋ នដូ្ច

ោងរស្កាម៖ ខផនករាំនួយកុមារ អនកស្គប់ស្គងការយិាេ័យកណាត េ  វមិានរដ្ឋទី 11, Augusta, ME  04333-0011។ 

(រសចកត ីចមលងស្តវូរផញើរៅរពេកូនបានទទួេ កាំពុងទទួេ ឬនឹងទទួេបានអតថ ស្បរយារន៍រាំនួយស្នធ្លរណៈ។) 

   ស្កសួងសុោភិបាេ និងរសវាមនុសេកិចច បានរចញរសចកត ីបង្គា ប់សត ីពីអាហារកិចចរបស់កុមារ។  

(ស្បសិនរបើមានការរចញនូវរសចកត ីបង្គា ប់រ ះ សាំរៅចមលងននរសចកត ីបង្គា ប់រ ះស្តវូខតភាា ប់មកជាមួយនឹងបណត ឹងរនះ)។ 

   ស្កសួងសុោភិបាេ និងរសវាមនុសេកិចច បានចុះកិចចសនារដ្ើមបបីរងក ើត ពិនិតយរ ើងវញិ ខកខស្ប ឬអនុវតតរសចកត ីបង្គា ប់សត ីពី

អាហារកិចចរបស់កុមារ។ 

 

12. បែើមបណ្ត ឹងបសន ើសុំឱ្យផតេ់រូននូវការខេងេះ រ ើយតុលាការស្តវូ៖ (ចូរគូសធិកកន ុងប្បអប់លែែពាក់េ័នធ) 

  កាំណត់អាំពីអាំណាចរមបា និងការទទួេខុសស្តវូពាក់ព័នធនឹងកូនជាអនីតិរន រមួទាំងអាហារកិចចផងខដ្រ 

  (ទស្មង់ខបបបទដ្ឋក់ពាកយ និងការផ្ទល ស់បត រូ FM-050)។ 

  ស្បគេ់ស្ទពយសមបតត ិខដ្េមិនខមនជាស្ទពយអាពា ៍ពិពា ៍រៅឱ្យភាគីមាា ង រ ើយខបងខចកស្ទពយអាពា ៍ពិពា ៍ 

  បង្គា ប់ឱ្យចុងចរមល ើយបង់នងលអាហារកិចចដ្េ់រដ្ើមបណត ឹង (ទស្មង់ខបបបទដ្ឋក់ពាកយ និងការផ្ទល ស់បត រូ FM-043)។ 

  បង់នងលរសវារមធ្លវ ើសមស្សបរៅឱ្យរមធ្លវ ើរបស់រដ្ើមបណត ឹង (ទស្មង់ខបបបទដ្ឋក់ពាកយ និងការផ្ទល ស់បត រូ FM-043) និង 

  ផ្ទល ស់បត រូរ ម្ ះរបស់រដ្ើមបណត ឹងរៅជា៖                                       . 

 

កាេបររិចេទ៖                 

                          តថរេោរដ្ើមបណត ឹង 

 

រមធ្លវ ើរដ្ើមបណត ឹង៖             រដ្ើមបណត ឹង៖         

 អាសយដ្ឋឋ ន៖            អាសយដ្ឋឋ ន៖       

                

        ទូរស័ពា៖          ទូរស័ពា៖        

 

រដ្ឋ  MAINE 

រោនធី       

 បានបង្គា ញខល នួរដ្ឋយផ្ទា េ់ រដ្ើមបណត ឹងោងរេើរ ម្ ះ        រ ើយបានសាច ថា

រាេ់រសចកត ីខងលងទាំងអស់គឺជាការពិត។ 
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         ចាំរពាះមុខរយើង 

កាេបររិចេទ៖                                

                   រមធ្លវ ើ / ស្នរការ ើស្នធ្លរណៈ / ស្កឡាបញ្ា ីរង 

ចុងចបមល ើយមានរយៈបេែ 20 ថ្ងាប ា ប់េីទទួែបានបណ្ត ឹងបនះ (ជាឯកសារងតចមលង) បែើមបីដ្ឋក់សារណាតបបៅតុលាការ 

ប ើយប្តវូផ្តែ់នូវឯកសារងតចមលងនូវរាែ់ឯកសារលែែបានដ្ឋក់ទងំអស់បៅភាគីមាា ងបទៀត។ 

 


