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រដ្ឋ MAINE 
        តុ ករមណ្ឌ ល 

        ទី ំង____________________________________________ 

        សំណំុេរឿងេលខ   ________________________  

សមគ ល់៖ ទ្រមង់ែបបបទេនះគឺស្រមប់ជឯក រេយងបុ៉េ ្ណ ះ។ សូមបំេពញជ 
ភ អង់េគ្លសេនកនុងទ្រមង់ែបបបទភ អង់េគ្លស។ ្របសិនេបើអនក្រតូវករជំនួយ 
សូមេទកន់ករយិល័យ្រក បញជ ី េហើយេគនឹងេ ទូរសពទេទេស បកែ្រប។ 
 

ពក់ព័នធនឹង៖                              ដីកជំនំុជ្រមះបឋមសេងខប 
                      22 M.R.S. § 4034 

 
1. េ យអនុវត្តេយង មបញញត្តិេស កមមកុមរ និង្រគួ រ និងចបប់ករពរកុមរ 22 M.R.S. §§ 4001-4099-H  េនៃថងទី ___ ែខ _____ 

ឆន ំ _______ តុ ករេនះបនេចញដីកបងគ ប់បឋមករពរកុមរ ែដលមនេសចក្ដីដូចតេទ៖ 
   ក់កូន(ៗ) ដូចមនេឈម ះខងេលើឲយសថិតេ្រកមអំ ចេមបបេ ្ដ ះ សននៃននយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស កមម
មនុស ជតិ ឬ 
   េផ ងៗ _________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ករជំនំុជ្រមះបឋមសេងខបមួយ េយង ម្របករ  22 M.R.S. § 4034(4) ្រតូវបនកំណត់េពលស្រមប់ _____________________________។ 

 

2. េ្រកពីករជូនដំណឹងកនុងដីកបងគ ប់េនះ ភគីទំងអស់ទទួលបនករជូនដំណឹងយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង សម្រសបពីករពនយរេពលៃននីតិវធីិ។ 

  ករជូនដំណឹងមិនបន្រគប់្រគន់្រតូវបនផ្ដល់េទឲយ ____________________។ តុ ករសូមបងគ ប់ឲយផ្ដល់ករជូនដំណឹងដល់គត់
/ពួកេគដូចតេទ៖ ___________________________________________________________________________________________។ 
 យុវជនែដលមន យុសម្រសប   បន   មិនទន់បនទទួលករជូនដំណឹងអំពីនីតិវធីិេនះ។   

 
3. ករជំនំុជ្រមះបឋមសេងខបមួយេទេលើេសចក្ដីបងគ ប់របស់តុ ករស្ដីពីករករពរបឋមស្រមប់កុមរ ្រតូវបនេបើកេនៃថងទី ___ ែខ ____ ឆន ំ
_________ េ្រកមអធិបតីភព ________________។ អនកែដលបង្ហ ញមុខេនតុ ករេនះមន យនមដូចខងេ្រកម៖ 

 ម្ដ យ        េមធវរីបស់ម្ដ យ       

 ឪពុក        េមធវរីបស់ឪពុក       

 DHHS         AAG         

 យុវជន        GAL         

 អនកេមើលែថធនធន      អនកចូលរមួ         

 េផ ងៗ         អនកចូលអន្ត គមន៍       

 

4.  កលបរេិចឆទេទេលងកូន(ៗ) េលើកចុងេ្រកយរបស់ GAL៖  ។ 
  ករ យករណ៍េលើកចុងេ្រកយរបស់ GAL ចុះកលបរេិចឆទ៖   

ករ យករណ៍របស់ GAL  ្រតូវបន   មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់ជភស្តុ ង និង្រតូវបនបញជូ នេទឲយគូភគី។ 
 
5.  មនសកមមភពបនទ ប់បន ំេផ ងៗែដល្រតូវរង់ចំេនកនុងតុ ករ __________ ពក់ព័នធនឹងទំនក់ទំនងរ ង/កនុងចំេ មគូភគី និង
អនកេផ ងេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងេរឿងក្ដីេនះ។ 

 មនេសចក្ដីបងគ ប់តុ ករមួយ ែដលមនសុពលភពអនុវត្ត ្រតូវបនេចញេ យតុ ករ ___________ មឃត់មិនឲយមន
ទំនក់ទំនងរ ង/កនុងចំេ មគូភគី និងអនកេផ ងេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងេរឿងក្ដីេនះ។ 

 
6. តុ ករបន ្ដ ប់សកខីកមមរបស់ ក ីដូចខងេ្រកម និងបនទទួលឯក រដូចខងេ្រកមទុកជភស្តុ ង៖ ________   
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7. េ យពិចរ យ៉ងម៉ត់ចត់េទេលើសុខភព និងសុវតថិភពរបស់កូន (ៗ) និង មឧត្ដមនុភពៃនភស្តុ ង តុ ករយល់េឃើញថ កូន (ៗ) 
គឺសថិតកនុង និភ័យភ្ល មៗពីករប៉ះពល់ធងន់ធងរ និងយល់េឃើញថ ផទុយនឹងសុខុមលភពរបស់កូន (ៗ) ែដល្រតូវបន្តេនកនុងផទះ។ 
តុ ករយកករកំណត់េនះ ជមូល ្ឋ នចំេពះលទធផលដូចខងេ្រកម៖         

                 

                 

 

8. បែនថមេលើេនះ តុ ករយល់េឃើញថ កិចច្របឹងែ្របងសម្រសប  ្រតូវបន  មិន្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនះេទ េដើមបីករពរករនំយកកូន (ៗ) 
េចញពីផទះេនះ។ កិចច្របឹែ្របងសម្រសបទំងេនះ (េបើមន) គឺរមួមនដូចជ៖ 
                 

                 

                 

 

9.  នយក ្ឋ នមិន្រតូវបនត្រមូវឲយអនុវត្តកិចច្របឹងែ្របងសម្រសបេដើមបីបងក រករនំយកកូន (ៗ) េចញេនះេទ ពីេ្រពះតុ ករយល់េឃើញ
ថ ក ្ត ធងន់ធងរដូចខងេ្រកមេកើតមនេឡើង ទក់ទងនឹងឪពុក និង/ឬម្ដ យ៖ ___        

                 

                 

                 

 ្រកសួងមិន្រតូវករចប់េផ្ដើមេធ្វើករស្រមុះស្រមួលកនុងេរឿងេនះេឡើយ េ្រពះកររកេឃើញក ្ត ធងន់ធងរមួយ។  
 
10. េ យេយង ម 22 M.R.S. §§ 4034 និង 4036 តុ ករសូមេចញដីកបងគ ប់ឲយកូន(ៗ) សថិតេនេនេ្រកម (អំ ចៃន)េសចក្ដីបងគ ប់ដូច
ខងេ្រកម ែដលមនសុពលភពអនុវត្តេនៃថងទី ___ែខ____ ឆន ំ______។ 

  កូន(ៗ) ្រតូវបន្តសថិតេ្រកមអំ ចេមបបេ ្ដ ះ សននរបស់្រកសួងសុខភិបល  និងេស មនុស ជតិ េហើយដីកបងគ ប់បឋម
ស្រមប់ករពរកុមរ េនែតមនសុពលភពអនុវត្តេពញេលញ និងមន្របសិទធភពេ យរង់ចំករកំណត់ចុងេ្រកយមួយេទេលើបណ្ដឹ ងត ៉
ដីកបងគ ប់ករពរកុមរ។ េសចក្ដីសេ្រមចេនះគឺែផ្អក មកររកេឃើញថ ករមិនបននំយកកូន (ៗ) េចញពីអំ ចេមបរបស់ឳពុក និង/ឬ
ម្ដ យ និង/ឬ ពយបល នឹងេធ្វើឲយកូនសថិតកនុង និភ័យភ្ល មៗពីករប៉ះពល់ធងន់ធងរ ឬ 

  េផ ងៗ៖              

                 

                 

 

11.   នយក ្ឋ នបនបង្ហ ញពី  ែផនករស្រមុះស្រមួលមួយ    មនែផនករេជៀស ងពីករករនំយកកូន (ៗ) េចញពីផទះ ឬ   

  ភពសមេហតុផល (សនិទនភព) មួយៃនករសេ្រមចមិនចប់េផ្ដើមេធ្វើករស្រមុះស្រមួល េទកន់តុ ករ េ យកនុងេនះមនភជ ប់នូវ
េសចក្ដីចម្លងមួយចបប់េនកនុងដីកបងគ ប់េនះ និង្រតូវបនបញចូ ល មេសចក្ដីេយង ឬ 

  នយក ្ឋ ន្រតូវបនេលើកែលងពីករ ក់ជូនែផនករ/សនិទនភពមួយ េទតុ ករេនះេនកលបរេិចឆទេនះេ យមន
មូលេហតុសម្រសបដូចខងេ្រកម៖ 
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
ឬ 

  ែផនករ/សនិទនភពមួយ្រតូវ ក់េ យនយក ្ឋ ន េហើយេសចក្ដីចម្លងមួយចបប់្រតូវផ្ដល់េទឲយគូភគី មិនឲយេលើសពី 
_________________________________ េនះេទ។ 

 

12   តុ ករបនរកេឃើញនូវក ្ត ធងន់ធងរមួយទក់ទងនឹងឪពុក និង/ឬម្ដ យ និងបនកំណត់ថ នយក ្ឋ នមិន្រតូវករចប់េផ្ដើម/បន្ត
េធ្វើករស្រមុះស្រមួលេនះេទ។ ករជំនំុជ្រមះករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់  និងករជំនំុជ្រមះកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ មួយ្រតូវេធ្វើេឡើងេន៖ 
____________________________________________________________________________________________________។ 
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13. េ យេយង ម 22 M.R.S. § 4036(1)(G) តុ ករសូមេធ្វើេសចក្ដីបងគ ប់បែនថមេទៀតថ៖  

  ________________     ្រតូវ (បន្ត) បង់្របក់សរបុចំនួន $______________________ កនុងមួយ
សប្ដ ហ៍េទឲយនយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស កមមមនុស ជតិ ស្រមប់ជ្របក់ឧបតថមភដល់ 
__________________________________________________________________________។ 
តុ ករសូមបញចូ ល មេសចក្ដីេយង នូវេសចក្ដីបងគ ប់ផ្ដល់្របក់ឧបតថមភកូន និងេសចក្ដីបងគ ប់កត់្របក់ចំណូល ដូចមនភជ ប់ជមួយេនះ។ 

  បែនថមេលើេនះ _____________________ ្រតូវផ្ដល់ធន ៉ប់រងសុខភព/េវជជ ្រស្តស្រមប់កូន(ៗ) េបើ េនមន មរយៈករងរ
របស់ខ្លួន និង្រតូវផ្ដល់ភស្តុ ងបញជ ក់ពីករធនេនះេទឲយនយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស កមមមនុស ជតិ និង/ឬ 
  តុ ករបងគ ប់ឲយឪពុកម្ដ យ/ ពយបលទំងអស់ ផ្ដល់ឲយតុ ករនូវេសចក្ដី្របកសពីហិរញញវតថុែដល្រតូវបនត្រមូវ មុនករជំនំុ
ជ្រមះបនទ ប់កនុងសំណំុេរឿងេនះ។ ករខកខនមិនបនផ្ដល់េសចក្ដី្របកសេនះ ជលទធផល ចនំឲយមនករេចញេសចក្ដីបងគ ប់ឲយផ្ដល់្របក់
ឧបតថមភ េ យែផ្អក មព័ត៌មនេផ ងេទៀតែដលមនស្រមប់ផ្ដល់ឲយតុ ករេនេពលេនះ។ 
 
14. តុ ករសូមេធ្វើេសចក្ដីបងគ ប់បែនថមេទៀតថ ករជំនំុជ្រមះមួយនឹង្រតូវបនេបើកេនៃថងទី ____ ែខ ____ ឆន ំ ______ េនេម៉ង _____្រពឹក/
រេសៀល។ កលបរេិចឆទៃនករជំនំុជ្រមះបណ្ដឹ ងត ៉េសចក្ដីបងគ ប់ករពរកូននឹង្រតូវបនកំណត់េពលេនឯករជំនំុជ្រមះេនះ។ 
 
្រក បញជ ី្រតូវបញចូ លព័ត៌មនខងេ្រកមេទកនុងបញជ ីសំណំុេរឿង៖ 

ដីកជំនំុជ្រមះបឋមសេងខប ចុះៃថងទី  ____ ែខ ___ ឆន ំ_______ ្រតូវបន ក់។ 
អំ ចេមបរបស់ ______________________ ្រតូវបនផ្ដល់េទឲយ _____________។ 

 ករទុក __________________ ឲយេនជមួយ  ម្ដ យ  ឪពុក  អនកេមើលែថធនធន  

  ភគីទីបី  េស កមមនិេវសន ្ឋ ន         

  េសចក្ដីបងគ ប់ឲយផ្ដល់្របក់ រកិចចដូចមនភជ ប់។ 

  ក ្ត ធងន់ធងរែដលរកេឃើញ។ 

 ករជំនំុជ្រមះក្ដីកំណត់ស្រមប់ ___________________________________________________________________________។ 
 ករជំនំុជ្រមះករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ និងករជំនំុជ្រមះករេរៀបចំែផនករៃនកររស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍ កំណត់ស្រមប់ 

____________________________________________________________________________________________។ 
 

 អនុេ ម ម M.R. Civ. P. 79(a) ដីកបងគ ប់េនះ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងបញជ ីសំណំុេរឿង មេសចក្ដីេយង េ យែផ្អក មករបងគ ប់
ជក់ ក់របស់តុ ករ។ 
 

កលបរេិចឆទ៖ _________________            

                  េច្រកម, តុ ករមណ្ឌ លៃនរដ្ឋ Maine  

 
ករផ្ដល់ដីកបងគ ប់ 
 

ភគីទំងអស់បនទទួលសំេ ចម្លងៃនដីកបងគ ប់  េ យផទ ល់ៃដ  េ យេផញើ មៃ្របសណីយ៍ធមម េទឲយបុគគលដូចខងេ្រកម៖ 

 

  ជំនួយករអគគេមធវ ី
  េមធវរីបស់ម្ដ យ / ម្ដ យតំ ងេ យខ្លួនឯង 

  េមធវរីបស់ឪពុក / ឪពុកតំ ងេ យខ្លួនឯង 

   GAL 

  ករយិល័យ CASA ៃនរដ្ឋ Maine (្របសិនេបើពក់ព័នធ) 
  អនកចូលអន្ត គមន៍៖       

  េផ ងៗ៖        

 
 

កលបរេិចឆទ៖               

            ្រក បញជ ីតុ ករមណ្ឌ ល 


