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រដ្ឋ MAINE 
              
         តុ ករមណ្ឌ ល 
         ទី ំង____________________________________ 

         សំណំុេរឿងេលខ      
ពក់ព័នធនឹង៖ 

សមគ ល់៖ ទ្រមង់ែបបបទេនះគឺស្រមប់ជឯក រេយងបុ៉េ ្ណ ះ។ សូមបំេពញជ ភ អង់េគ្លស
េនកនុងទ្រមង់ែបបបទភ អង់េគ្លស។ ្របសិនេបើអនក្រតូវករជំនួយ សូមេទកន់ករយិល័យ
្រក បញជ ី េហើយេគនឹងេ ទូរសពទេទេស បកែ្រប។ 

 

            ដីកបងគ ប់បនទ ប់ពីឱកសស្រមប់ 
           ករជំនំុជ្រមះបឋមសេងខប  

           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 កមមមនុស ជតិ 
ឬ 
  េផ ងៗ ___________________________________________________ 
ករជំនំុជ្រមះបឋមសេងខបមួយ េយង ម្របករ  22 M.R.S. § 4034(4) ្រតូវបនកំណត់េពលស្រមប់ _______________________។ 
 
2. េ្រកពីករជូនដំណឹងកនុងដីកបងគ ប់េនះ ភគីទំងអស់ទទួលបនករជូនដំណឹងយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង សម្រសបពីករពនយរេពលៃននីតិវធីិ។ 
  ករជូនដំណឹងមិនបន្រគប់្រគន់្រតូវបនផ្ដល់េទឲយ ____________________។ តុ ករសូមបងគ ប់ឲយផ្ដល់ករជូនដំណឹងដល់
គត់/ពួកេគដូចតេទ៖ _______________________________________________________________________________________។ 
 យុវជនែដលមន យុសម្រសប   បន   មិនទន់បនទទួលករជូនដំណឹងអំពីនីតិវធីិេនះ។ 
 
3. ប ្ដ ភគីនិងអនក្របឹក េយបល់ខងេ្រកមបនបង្ហ ញមុខេនកនុងករជំនំុជ្រមះបឋមសេងខប េ្រកមអធិបតីភព  
         ៖ 

 ម្ដ យ        េមធវរីបស់ម្ដ យ      
 ឪពុក        េមធវរីបស់ឪពុក      
 ភន ក់ងរ 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។ 
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ករយល់្រពមចំេពះដីកបងគ ប់ករពរបឋម និង 
ករេបះបង់សិទធិចំេពះករជំនំុជ្រមះបឋមសេងខប 

 

ខញុំយល់ដឹងថ៖ 

 a. តុ ករេនះបនេចញេសចក្ដីបងគ ប់ករពរបឋមទក់ទងនឹងកូន (ៗ) ែដលមនេឈម ះខងេលើ បទបបញញត្តិៃនេសចក្ដីបងគ ប់េនះ 
្រតូវបនសេងខបពីខងេដើម។ 

 

 b. ករជំនំុជ្រមះ/សវននរមួយេលើពកយបណ្ដឹ ងនឹង្រតូវេបើកេនៃថងទី  ____ ែខ______ ឆន ំ ___________ េនេម៉ង ___________ ្រពឹក
/រេសៀល។ 

 c. េសចក្ដីបងគ ប់ករពរបឋមមន្របសិទធភពអនុវត្តភ្ល មៗ េហើយបន្តមន្របសិទធភពរហូតដល់េពលមនករេចញដីកបងគ ប់បែនថមពី
តុ ករ បុ៉ែន្តមិន្រតូវយឺតជងេសចក្ដីសេ្រមចរបស់តុ ករបនទ ប់ពីករជំនំុជ្រមះចុងេ្រកយៃនពកយបណ្ដឹ ងេនះេទ។ 

 d. ខញុំយល់ដឹងថ ខញុំមនសិទធិទទួលករជំនំុជ្រមះេលើដីកបងគ ប់ករពរបឋម។  
 

េ យយល់ដឹងនូវខ្លឹម រទំងេនះ ខញុំមនបំណង និងសម័្រគចិត្តេបះបង់សិទធិទទួលករជំនំុជ្រមះេលើដីកបងគ ប់ករពរបឋម េ យអនុញញ តឲយ
ដីកបងគ ប់ករពរបឋមេនះេនបន្តមន្របសិទធភពអនុវត្ត រង់ចំករជំនំុជ្រមះបែនថម។ 

 
កលបរេិចឆទ៖        ហតថេលខ៖         

         ទំនក់ទំនងជមួយកូន(ៗ)៖      

 

កលបរេិចឆទ៖        ហតថេលខ៖         

         ទំនក់ទំនងជមួយកូន(ៗ)៖      

 

ឪពុក-ម្ដ យ/ ពយបលែដលបនចុះហតថេលខេនខងេលើបនបង្ហ ញខ្លួន និងសម័្រគចិត្ត និងមនេចតនអនុវត្តចំេពះមុខខញុំនូវករយល់
្រពម និងករេបះបង់សិទធិពីខងេដើម។ េ យទទួលយកករយល់្រពមេនះ តុ ករេនះសូមចង្អុលបង្ហ ញថ ឪពុក-ម្ដ យ/ ពយបល 
បនេបះបង់សិទធិេលើករជំនំុជ្រមះៃនដីកបងគ ប់បឋម។ ដីកបងគ ប់េនះ្រតូវបន្តមន្របសិទធភពអនុវត្តរហូតដល់មនករេចញដីកបងគ ប់
បែនថមពីតុ ករេនះ។ ករយល់្រពមេនះមិន្រតូវប៉ះពល់ដល់សិទធិរបស់ភគីកនុងករត ៉ទំង្រសុងេលើក្ដីេនះកនុងករជំនំុជ្រមះេលើពកយបណ្ដឹ ង 
េហើយក៏មិន្រតូវេ្របើ្របស់ជករទទួល គ ល់មួយថ ទឡ្ហីករណណ៍ែដលមនេនកនុងពកយបណ្ដឹ ងេនះគឺជករពិត ឬ្រតឹម្រតូវេនះេទ។ 

 

7.   នយក ្ឋ នបនបង្ហ ញពី  ែផនករស្រមុះស្រមួលមួយ    មនែផនករេជៀស ងពីករករនំយកកូន (ៗ) េចញពីផទះ ឬ    
ភពសមេហតុផល (សនិទនភព) មួយៃនករសេ្រមចមិនចប់េផ្ដើមេធ្វើករស្រមុះស្រមួល េទកន់តុ ករ េ យកនុងេនះមនភជ ប់នូវេសចក្ដី
ចម្លងមួយចបប់េនកនុងដីកបងគ ប់េនះ និង្រតូវបនបញចូ ល មេសចក្ដីេយង ឬ 
  នយក ្ឋ ន្រតូវបនេលើកែលងពីករ ក់ជូនែផនករ/សនិទនភពមួយ េទតុ ករេនះេនកលបរេិចឆទេនះេ យមនមូលេហតុ
សម្រសបដូចខងេ្រកម៖              

                  
                  

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

 

8. េ យេយង ម 22 M.R.S. § 4036(1)(G) តុ ករសូមេធ្វើេសចក្ដីបងគ ប់បែនថមេទៀតថ៖  

  ________________     ្រតូវ(បន្ត)បង់្របក់សរបុចំនួន $____________ កនុងមួយសប្ដ ហ៍េទឲយ
នយក ្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 
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  តុ ករបងគ ប់ឲយឪពុកម្ដ យ/ ពយបលទំងអស់ ផ្ដល់ឲយតុ ករនូវេសចក្ដី្របកសពីហិរញញវតថុែដល្រតូវបនត្រមូវ មុនករ
ជំនំុជ្រមះបនទ ប់កនុងសំណំុេរឿងេនះ។ ករខកខនមិនបនផ្ដល់េសចក្ដី្របកសេនះ ជលទធផល ចនំឲយមនករេចញេសចក្ដីបងគ ប់ឲយផ្ដល់
្របក់ឧបតថមភ  េ យែផ្អក មព័ត៌មនេផ ងេទៀតែដលមនស្រមប់ផ្ដល់ឲយតុ ករេនេពលេនះ។ 

 

្រក បញជ ី្រតូវបញចូ លព័ត៌មនខងេ្រកមេទកនុងបញជ ីសំណំុេរឿង៖ 

ដីកជំនំុជ្រមះបឋមសេងខប ចុះៃថងទី  ____ ែខ ___ ឆន ំ_______ ្រតូវបន ក់។ 
 អំ ចេមបរបស់ ______________________ /កុមរ(ៗ) ្រតូវបនផ្ដល់េទឲយ ______________________________________។ 

 ករទុក __________________ ឲយេនជមួយ  ម្ដ យ  ឪពុក  អនកេមើលែថធនធន  

  ភគីទីបី  េស កមមនិេវសន ្ឋ ន        __________________________ 

  េសចក្ដីបងគ ប់ឲយផ្ដល់្របក់ រកិចចដូចមនភជ ប់។ 

 

  ក ្ត ធងន់ធងរែដលរកេឃើញ។ 

 ករជំនំុជ្រមះក្ដី កំណត់ស្រមប់ __________________________________________________________________________។  

 ករជំនំុជ្រមះករ្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ 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 

  អនកចូលអន្ត គមន៍៖      េផ ងៗ៖       

  ករយិល័យ CASA ៃនរដ្ឋ Maine (្របសិនេបើពក់ព័នធ) 
 
 

កលបរេិចឆទ៖               

                ្រក បញជ ីតុ ករមណ្ឌ ល 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


