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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៖                                               ករយល់្រពមចំេពះ និងដីក  
                                                                                     បងគ ប់បញច ប់សិទធិឪពុកម្ដ យ 
                  22 M.R.S. §§ 4050-4059 
 

 េ យេយង មបញញត្តិេស កមមកុមរ និង្រគួ រ និងចបប់ករពរកុមរ [្របករ] 22 M.R.S. §§ 4001-4099-H េនៃថងទី ___ ែខ ____ ឆន ំ 
_________ នយក ្ឋ នសុខភិបល និងេស កមមមនុស ជតិៃនរដ្ឋ Maine បន ក់ពកយបណ្ដឹ ងសំុបញច ប់សិទធិឪពុកម្ដ យេនតុ ករេនះពក់ព័នធនឹង
កូន(ៗ) ដូចមនេឈម ះខងេលើ។ 
 
 មេសចក្ដីបងគ ប់របស់តុ ករេនះ ករជំនំុជ្រមះមួយេទេលើពកយបណ្ដឹ ងសំុបញច ប់សិទធិឪពុកម្ដ យ្រតូវបនកំណត់េពលេវ ស្រមប់ 
____________________________________________________។  េ្រកអំពីករជូនដំណឹង មលិខិតេនះ ភគីទំងអស់ទទួលបនករជូនដំណឹង
្រតឹម្រតូវ និងសម្រសបអំពីករពនយរេពលៃននីតិវធីិ។ 

 ករជូនដំណឹងមិនបន្រគប់្រគន់្រតូវបនផ្ដល់ឲយ ____________________។ តុ ករសូមបងគ ប់ឲយផ្ដល់ករជូនដំណឹងដល់គត់/ពួកេគ
ដូចខងេ្រកម៖         

               
 

 ភគីដូចខងេ្រកម្រតូវបនេកះ្របជំុេនតុ ករ េ្រកមអធិបតីភព [េ ក/េ ក្រសី] __________ 
 ម្ដ យ        េមធវរីបស់ម្ដ យ       

 ឪពុក        េមធវរីបស់ឪពុក        

 ភន ក់ងរ DHHS         AAG        

 យុវជន        GAL        

 អនកេមើលែថធនធន      េមធវ ី         

  

A. DHHS  បន  មិនទន់បន ក់េសចក្ដីចម្លងមួយចបប់ៃនករជូនដំណឹងពីនីតិវធីិេនះែដល្រតូវផ្ដល់េទឲយអនកេមើលែថធនធន (ឧទ. ឳពុកម្ដ យ
ចិញច ឹម ឪពុកម្ដ យមុនេពលសមូមចិញច ឹម និង/ឬអនកេមើលថជ ច់ញតិ)។  តុ ករសូមបងគ ប់ឲយមនករជូនដំណឹងដល់ 
______________________ ដូចខងេ្រកម៖ _______________________ 
 
B. យុវជនែដលមន យុសម្រសប  បន  មិនទន់បនទទួលករជូនដំណឹងអំពីនីតិវធីិេនះ។   

 
C. កូន(ៗ) បនសថិតកនុងករេមើលែថជលកខណៈចិញច ឹមេន ______________________។ 
 

D.   កលបរេិចឆទេទេលងកូន(ៗ) េលើកចុងេ្រកយរបស់ GAL៖   ។  ករ យករណ៍ចុងេ្រកយរបស់ GAL ចុះកលបរេិចឆទ៖ 
   

ករ យករណ៍របស់ GAL  ្រតូវបន  មិន្រតូវបនអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់ជភស្តុ ង និង្រតូវបនបញជូ នេទឲយគូភគី។ 

 

E.   មនសកមមភពបនទ ប់បន ំែដល្រតូវរង់ចំេនតុ ករ _______ ពក់ព័នធនឹងទំនក់ទំនងរ ង/កនុងចំេ មគូភគី និងអនកេផ ងេទៀតេនកនុង
សំណំុេរឿងេនះ។ 

 មនេសចក្ដីបងគ ប់តុ ករមួយ ែដលមនសុពលភពអនុវត្ត ្រតូវបនេចញេ យតុ ករ ___________ មឃត់មិនឲយមនទំនក់ទំនង
រ ង/កនុងចំេ មគូភគី និងអនកេផ ងេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងេរឿងក្ដីេនះ។ 
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ករយល់្រពមចំេពះករបញច ប់សិទធិឪពុកម្ដ យ 

 

ខញុំបទ/នងខញុំ_____________________ ជ ម្ដ យ ឪពុករបស់កូន (ៗ) ែដលមនេឈម ះខងេលើ យល់ដឹងថនយក ្ឋ នសុខភព និង
េស កមមមនុស ជតិរដ្ឋ Maine បន ក់ពកយបណ្ដឹ ងមួយេសនើសំុឲយតុ ករបញច ប់សិទធិឪពុក/ម្ដ យរបស់ខញុំចំេពះ ______________ 
________________________ េហើយខញុំយល់ដឹងថេបើតុ ករបងគ ប់ឲយបញច ប់សិទធិឪពុក/ម្ដ យរបស់ខញុំ ដីករបងគ ប់នឹងមន
សុពលភពអនុវត្តដូចតេទ៖ 
 ករបញច ប់ៃនសិទធិឪពុក/ម្ដ យមួយ ដកហូតេចញពីឪពុក/ម្ដ យនូវសិទធិ អំ ច បុព្វសិទធិ អភ័យឯកសិទធិ ភរកិចច និងកតព្វកិចច
ទំងអស់ែដលមនចំេពះគន េទវញិេទមករ ងឪពុក/ម្ដ យ និងកូន េលើកែលងែតសិទធិទទួលេករ ្តិ៍មរត៌ករ ងកូន និងឪពុក/ម្ដ យ។ 
 ករបញច ប់សិទធិឪពុក/ម្ដ យមន ក់ មិនប៉ះពល់ដល់សិទធិរបស់ម្ដ យ/ឪពុកមខ ងេទៀតេឡើយ។ 
 ឪពុក/ម្ដ យែដលសិទធិរបស់ខ្លួន្រតូវបនបញច ប់ មិនមនសិទធិទទួលបនករជូនដំណឹងពីនីតិវធីិសមូមកូនចិញច ឹមេនះេទ េហើយក៏
មិនមនសិទធិ្របឆំងនឹងករសមូមកូនចិញច ឹម ឬចូលរមួកនុងនីតិវធីិផងែដរ។ 
 មិនមនដីកបងគ ប់ មួយែដលបញច ប់សិទធិ ពយបល ែដល ចដកសិទធិរបស់កូនកនុងករទទួលអតថ្របេយជន៍ែដល្រតូវ
ផ្ដល់ឲយកូនពីភគីទីបី មួយ ទីភន ក់ងរ រដ្ឋ ឬសហរដ្ឋ េមរកិ េហើយក៏មិន ចប៉ះពល់ដល់សិទធិ និងអតថ្របេយជន៍ែដលជនជតិ

េមរកិកំងអំបូរេដើមមន ក់្រតូវទទួលបនពីករេផទរឲយពីសមជិកមន ក់ៃនកុលសមព័នធឥ ្ឌ ែដលសហព័នធទទួល គ ល់េនះេទ។ 
 សុពលភពៃនដីកបងគ ប់មួយែដល្រតូវបនពនយល់មកកន់ខញុំបទ/នងខញុំ េហើយេ យយល់ពីសុពលភពទំងេនះ ខញុំបទ/នងខញុំ
បនយល់្រពមេ យេចតន និងេ យសម័្រគចិត្តចំេពះករបញច ប់សិទធិឪពុកម្ដ យរបស់ខញុំចំេពះកូន (ៗ) ែដលមនេឈម ះខងេលើ។ 
 ខញុំក៏សូមេបះបង់សិទធិប្ដឹងឧទធណ៍កនុងក្ដីេនះផងែដរ។ 

 

ករបិរេចឆទ៖        ហតថេលខ៖       

 
 

លទធផល និងេសចក្ដីបងគ ប់ 
 

 ឪពុក/ម្ដ យែដលបនចុះហតថេលខេនខងេលើ បនបង្ហ ញមុខ និងបនអនុវត្តេ យេចតន និងេ យសម័្រគចិត្តនូវ
ករយល់្រពមពីខងេដើម ចំេពះករបញច ប់សិទធិឪពុកម្ដ យេនចំេពះមុខខញុំ។ ដូេចនះ តុ ករ សូមេចញេសចក្ដីបងគ ប់ េ យេយង ម 
[្របករ] 22 M.R.S. §§ 4050 និង 4057 ថសិទធិេមបរបស់ __________________ ចំេពះ________________ នឹង្រតូវបនបញច ប់។ 
 

 ែផនករកំណត់ភពអចិៃ្រន្តយ៍គឺេន៖ __________________________________។ 
 

  មុនករបញច ប់សិទធិឪពុកម្ដ យ ឪពុក/ម្ដ យ្រតូវបនផ្ដនទ េទសពីបទឧ្រកិដ្ឋ្របឆំងនឹងកុមរ។ សិទធិឪពុកម្ដ យរបស់ 
_____________________ ែដល្រតូវបនបញច ប់ គឺត្រមូវឲយមនករបង់្របក់សរបុចំនួន $ _______________ ស្រមប់ជួយដល់
ករឧបតថមភែផនកហិរញញវតថុេទៃថងអនគតស្រមប់កូន។ 22 M.R.S. § 4056(5) 
 

 ្រក បញជ ី្រតូវបញចូ លព័ត៌មនខងេ្រកមេទកនុងបញជ ីសំណំុេរឿង៖ 

 

ករយល់្រពមចំេពះ និងេសកច្ដីបងគ ប់ឲយបញច ប់សិទធិឪពុកម្ដ យរបស់  ម្ដ យ  ឪពុក េ យេយង ម 
_________________________________ ចុះកលបរេិចឆទ៖ ________________ ្រតូវបន ក់រចួ ល់។ 
ករពិនិតយរបស់តុ ករកំណត់ស្រមប់ _______________________។ 
អនុេ ម ម M.R. Civ. P. 79(a) ដីកបងគ ប់េនះ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងបញជ ីសំណំុេរឿង មេសចក្ដីេយង ែផ្អក មករបងគ ប់
ជក់ ក់របស់តុ ករ។ 
 

កលបរេិចឆទ៖ _____________________________________            

                 េច្រកមៃនតុ ករមណ្ឌ លៃនរដ្ឋ Maine 
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ករផ្ដល់ដីកបងគ ប់ 
 
គូភគី្រតូវបនផ្ដល់ឲយនូវេសចក្ដីចម្លងៃនដីកបងគ ប់  េ យផទ ល់ៃដ  មករេផញើេសចក្ដីចម្លងមួយចបប់

មៃ្របសណីយ៍ធមម េទឲយបុគគលដូចខងេ្រកម៖ 
 
  ជំនួយករអគគេមធវ ី
  េមធវរីបស់ម្ដ យ/ម្ដ យតំ ងេ យឲយខ្លួនឯង 

  េមធវរីបស់ឪពុក/ឪពុកតំ ងេ យខ្លួនឯង 

  GAL 

  ករយិល័យ CASA ៃនរដ្ឋ Maine (្របសិនេបើពក់ព័នធ) 
  េផ ងៗ៖       

  េផ ងៗ៖        
 
កលបរេិចឆទ៖               

               ្រក បញជ ីតុ ករមណ្ឌ ល  


