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                  រដ្ឋ MAINE តុ ករមណ្ឌ ល 

           សយ ្ឋ ន      

           េលខសំណំុេរឿង     

េដើមេចទ៖        

 កនុងនមជបុគគល និង ងនមឲយ៖ 

         

          បណ្តឹ ងេសនើសំុករករពរពីកររេំ ភបំពន 

 ងនមឲយ៖                         (19-A M.R.S. §§ 4001-4014) 

                    
        
v.  
ចុងេចទ៖                 

               
 ងនមឲយ៖           

 1.  ព័ត៌មនរបស់េដើមបណ្តឹ ង៖ នម និងេគត្តនម៖             

េភទ៖  ្រសី   ្របុស    ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត៖          

សយ ្ឋ នផ្លូវ ្រកុង និងេលខទូរស័ពទបចចុបបនន៖ (សូមសរេសរែតេឈម ះរបស់អនក ្របសិនេបើអនកចង់រក សយ ្ឋ នជករសមង ត់ និងបំេពញ 
ែបបបទទ្រមង់ PA-015 លិខិតសមបថស្រមប់ សយ ្ឋ នជករសមង ត់ ែដល ចទទួលបនពី្រក បញជ )ី។       

                  
            
្របសិនេបើផទុយពីេនះ សយ ្ឋ នទទួលសំបុ្រត៖              

 2.  ព័ត៌មនរបស់ចុងេចទ៖ នម និងេគត្តនម៖            

េភទ៖  ្រសី   ្របុស    ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត៖           

អមបូរជតិ សន៍៖      ស   េខម    ជនជតិ សីុ ឬអនកមកពី្របជំុេកះប៉សីុហ្វិក   ឥ ្ឌ េមរកិ ឬជនជតិេដើម ក  
     ពំុ គ ល់អត្តសញញ ណ   

សយ ្ឋ នផ្លូវ ្រកុង និងេលខទូរស័ពទបចចុបបនន៖ ___________________________________________________________________  

   
_______________________________________________________________________________________________________  
           
្របសិនេបើផទុយពីេនះ សយ ្ឋ នទទួលសំបុ្រត៖ __________________________________________________________________ 

 3. សយ ្ឋ ន ន ក់េនពីមុនរបស់េដើមបណ្តឹ ង (្របសិនេបើខុសគន ពី សយ ្ឋ នខងេលើ) ែដលេដើមបណ្តឹ ងបនចកេចញេដើមបីេចៀស ង 
ទទួលរងករបំពន៖ ( សយ ្ឋ នផ្លូវ ្រកុង រដ្ឋ)៖              

 4.  ទំនក់ទំនងរបស់េដើមបណ្តឹ ងេទនឹងចុងេចទគឺ៖  សហព័ទធ    អតីតសហព័ទធ    ឪពុក / ម្ត យរបស់កូន   

 កូនកនុង្រគួ រែដលមនវយ័ជអនីតិជន;   ច់ញតិ    ៃដគូរមួេភទពីមុន/បចចុបបនន    រស់េនជមួយគន ពីមុន ឬបចចុបបនន  

 ៃដគូ ត់  ជនរងេ្រគះទទួលរងកររេំ ភបំពនផ្លូវេភទពីចុងេចទ  ជនរងេ្រគះទទួលរងករ ម ន  ជនរងេ្រគះពីករ
ែចកចយរបូថតឯកជនជក់ ក់មួយចំនួន ឬ  េដើមបណ្តឹ ងមន យុ ៦០ ឆន ំ ឬចស់ជងេនះ ឬជេកមងជំទង់មិនឯក ជយ ឬេកមងជំទង់ែដល
មនពិករភព េហើយចុងេចទជសមជិករបស់្រគួ រធំ (ជប់ ច់ឈម ទទួល គ ល់ ឬេរៀប ពហ៍ពិពហ៍) ឬអនកផ្តល់ករែថទំេ យមិន
គិត្របក់។ ្របសិនេបើមិនមនដូចករែចងខងេលើ ចូរអនកពណ៌នអំពីទំនក់ទំនង៖  

                  
 5. េដើមបណ្តឹ ង និងចុងេចទគឺជឪពុកម្ត យៃនកូនខងេ្រកម។ 

  េឈម ះ     ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត   េភទ        សយ ្ឋ នបចចុបបនន 
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 ចូរ យេឈម ះមនុស  និងទីកែន្លងែដលកូនបនរស់េនជមួយរយៈេពល ៥ ឆន ំកន្លងមកដូចខងេ្រកម។ 

 េឈម ះនិង សយ ្ឋ នបចចុបបននៃន        កលបរេិចឆទែដលកុមរបនរស់េន ្រកុង និងរដ្ឋែដលកុមរបន 

 បុគគលែដលកុមរស់េនជមួយ           ជមួយបុគគលេនះ                          រស់េនជមួយបុគគលេនះ  

   
                        
                        
                        
 6.  បុគគលែដលមន សយ ្ឋ នចមបងជក់ ក់របស់កុមរែដលមនេឈម ះខងេលើគឺ        

                  
 7.  េដើមបណ្តឹ ងពំុមនពក់ព័នធកនុងទ្រមង់ មួយ េហើយក៏មិនដឹងព័ត៌មនផងែដរអំពីសំណំុេរឿងតុ ករេនរដ្ឋដៃទ មួយេទៀតែដល
ពក់ព័នធនឹងសិទធិចិញច ឹមកូនេនះេឡើយ េ្រកពី៖   បណ្តឹ ងែលងលះ ឬបញ្ហ ្រគួ រ   កររក ករពរ (Protective Custody)      

  េផ ងៗ (ពណ៌ន្របេភទៃនសំណំុេរឿង)             

 8. ពំុមននរ េ្រកពី មីុជនេទែដលមនសិទធិ ពយបលេទេលើកុមរ ឬទមទរសិទធិចិញច ឹម ឬសិទធិសួរសុខទុកខពក់ព័នធេទនឹងកុមរ 
េលើកែលងែត៖                 

 9.  ពិនិតយចំណុចខងេ្រកមទំងអស់ែដល្រតូវនឹងអនក៖ 

    ខញុំកំពុងសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់បនទ ន់ ឬបចចុបបននៃនករទទួលរងករបំពនពីចុងេចទ េហើយខញុំេសនើសំុឲយតុ ករេចញនូវដីករ 
បេ ្ត ះ សននេដើមបីករពររបូខញុំេ យមិនចំបច់ជូនដំណឹងេទកន់ចុងេចទជមុន។    

    កូនរបស់ខញុំកំពុងសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់បនទ ន់ ឬបចចុបបននៃនករទទួលរងករបំពនពីចុងេចទ េហើយខញុំេសនើសំុឲយតុ ករេចញនូវ 
ដីករបេ ្ត ះ សននេដើមបីករពរកូនខញុំេ យមិនចំបច់ជូនដំណឹងេទកន់ចុងេចទជមុន។    

  ខញុំមិនេសនើសំុដីករបេ ្ត ះ សននេឡើយ។  

 

 10. ចូរេឆ្លើយនឹងសំណួរខងេ្រកម៖ 

េតើចុងេចទមន   លទធភពរកបន   កន់កប់   ធ្ល ប់េ្របើកំេភ្លើង វធុជតិផទុះ ន ឬ្រពួញ កនុងទ្រមង់បំភ័យ គំ មកំែហង 
ឬបំពនែដរឬេទ?   មន   គម ន 

  ្របសិនេបើមន សូមអនកេធ្វើករបក្រ យ៖             

                   
 11.  ខញុំទមទរករករពរនឹងករបំពនេ យែផ្អកេទេលើេដើមេហតុខងេ្រកម៖ ពណ៌នពីករបំពន។ ្របប់ពីជនែដលបំពន េពលេវ  
ែដល េកើតេឡើង និងជនែដលរងករបំពន។ (្របសិនេបើ្រតូវករចេន្ល ះបែនថមសូមភជ ប់េទទំព័រេផ ងេទៀត។) 
______________________________________________________         
                   
                   
                   
                   
 12. មីុជនមួយ ឬពីរនក់ពក់ព័នធនឹងករណីពក់ព័នធខងេ្រកម៖ 

    បណ្តឹ ងែលងលះ ឬបញ្ហ ្រគួ រ        ករពរពីករបំពន         បណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ    

្របសិនេបើមនដីករតុ រ មួយផ្តល់ជូនសិទធិចិញច ឹម សួរសុខទុកខ ។ល។ ស្រមប់កុមរ ឬដីករ មួយែដល ក់កំហិតេទេលើចុងេចទ 
ឬបណ្តឹ ង មួយកំពុង ក់ចំ ត់េទេលើេដើមបណ្តឹ ង ឬចុងេចទ ចូរពណ៌នលម្អិត៖         

                   
 13.  ជំនួយ ធរណបន ឬបចចុបបននកំពុងែត្រតូវបនទទួលេ យកុមរ 
   បនទក់ទងមនទីរេស កមមមនុស េដើមបីបេងកើត រលឹំក ផ្ល ស់ប្តូរ ឬអនុវត្តដីករគំពរកុមរែដលពក់ព័នធនឹងកុមរ។ (្របសិនេបើមន
េចញដីកចបប់ចម្លងៃនដីកេនះ្រតូវែតភជ ប់ជឧបសមព័នធរបស់លិខិតបណ្តឹ ងេនះ)។ ្របសិនេបើករេរៀប ប់ខងេលើ្រតូវបន្រតួតពិនិតយ អនក្រតូវែត
េផញើេសចក្តីចម្លងៃនបណ្តឹ ងេនះេទកន់មនទីរេស កមមមនុស  ែផនកអនុវត្តករគំ្រទ អនក្រគប់្រគងករយិល័យក ្ត ល State House Station 11, 

Augusta, ME 04333-0011 ( Support Enforcement Division, Central Office Supervisor, State House Station 11, Augusta,  

ME 04333-0011) 
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 14.  េយង មចំេណះដឹងផទ ល់របស់អនកចុះហតថេលខខងេ្រកម ចុងេចទមិនែមនកំពុងបំេពញកតព្វកិចចជទ នៃនសហរដ្ឋ េមរកិ  
ដូចែដលបន្របកសេនកនុងចបប់សេ្រងគ ះសីុវលិៃនអនកបំេពញកតព្វកិចច ឆន ំ2003 (Servicemembers Civil Relief Act of 2003) (50 App USC 

§511)េឡើយ។ េដើមេហតុេនះ្រតូវបនបញជ ក់េ យេដើមេហតុខងេ្រកម ដូចជ សយ ្ឋ ន មុខរបរ ជ ទិ៍៖                            

                                       
 
 ដូេចនះេហើយ ខញុំេសនើសំុតុ ករ៖ 

   (ក) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់បំពនមកេលើខញុំ និង  កូនតូចសថិតកនុងវយ័អនីតិជនែដលរស់េនកនុងផទះជមួយគន  
   (ខ) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ទក់ទងេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលជមួយខញុំ  ឬកូនសថិតកនុងវយ័អនីតិជនរបស់ខញុំ។ 

   (គ) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ករចូលមកកន់កែន្លង ន ក់េនេ យែឡករបស់ខញុំ 
  (ឃ) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ករ មរបូខញុំ ឬបង្ហ ញខ្លួនេនកនុងម្តុំផទះ េរៀន កែន្លងេធ្វើ ជីវកមម ឬបំេពញករងររបស់ខញុំ 

 ជញឹកញប់េ យមិនមនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ។ 

   (ង) បងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ករកន់កប់ ឬេ្របើ្របស់កំេភ្លើង វធុជតិផទុះ ន  ្រពួញ ឬ វធុេ្រគះថន ក់។ 
   (ច) បងគ ប់ឲយចុងេចទដកេចញ បំផ្ល ញេចល ឬ្របគល់មកវញិនូវប ្ដ របូភពឯនជន ឬបញជ ឲយមនករដកេចញ ករបំផ្ល ញេចល ឬ

ករ្របគល់មកវញិនូវប ្ដ របូភព, បញច ប់ករែចកចយរបូភពឯនជន និង មមិនឲយមនករែចកចយបន្តេទៀតនូវរបូភពឯកជន។
   

   (ឆ) ផ្តល់កមមសិទធិដល់ខញុំ និងបងគ ប់ឲយចុងេចទចកេចញជបនទ ន់ និងមិនចូលេទកន់កែន្លង ន ក់េនរបស់ខញុំែដលមន សយ ្ឋ ន 
   ដូចខងេ្រកមេទៀតេឡើយ៖               

  (ជ) ផ្តល់កមមសិទធិដល់ខញុំនូវ្រទពយសមបត្តិផទ ល់ខ្លួន និង្រទពយសមបត្តិៃនផទះ ប់បញចូ លទំងសត្វចិញច ឹម និងបងគ ប់ឲយចុងេចទបញឈប់ករ 
   បងករបួស ឬគំ មកំែហងបងករបួសេទេលើសត្វ (េឈម ះ / ករអធិបបយអំពីសត្វ)៖         

                   
  (ឈ) ផ្តល់សិទធិ ពយបលមកខញុំស្រមប់កូនែដលមនែចងដូចខងេ្រកម (េឈម ះ និង យុ)៖__________________________ 

                   
                   

  (ញ) ផ្តល់សិទធិសួរសុខទុកខេទកន់ចុងេចទស្រមប់កូន៖           

                   
                   

  (ដ) បងគ ប់ឲយចុងេចទទទួលយកករ្របឹក េយបល់េ យបង់្របក់ផគត់ផគង់ជូនខញុំ និង/ឬ កូនរបស់ពួកេយើង និង្របក់សំណង 
   ស្រមប់្របក់េបៀវត រែ៍ដលបត់បង់ បង់្របក់ៃថ្លតុ ករ និងៃថ្លេមធវ ីនិងអនុវត្តដីករដៃទេទៀតែដលចំបច់។ 

  (ឋ) ករសេ្រងគ ះដៃទេទៀតែដលត្រមូវ៖             

 
កលបរេិចឆទ៖                   

            ហតថេលខេដើមបណ្តឹ ង 

េដើមបណ្តឹ ងខងេលើចូលរមួេបើកសម័យតុ ករេ យផទ ល់ និងបនចុះហតថេលខ និងសបថថ ល់ករអះ ងេនកនុងពកយបណ្តឹ ងខងេលើ
គឺជពិតេនចំេពះមុខខញុំពិតែមន។ 

 
កលបរេិចឆទ៖                  

                                 (្រក បញជ ី) ( រករ)ី (េមធវ)ី 
   


