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TIỂU BANG MAINE 
TÒA ÁN CẤP CAO        TÒA ÁN QUẬN 
    , ss      Địa điểm      
Sổ ghi án số         Sổ ghi án số      
 
       LƯU Ý: Mẫu đơn này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Vui lòng  
       Nguyên đơn                 điền đầy đủ bằng tiếng Anh vào phiên bản tiếng Anh của mẫu  
        đơn này. Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy đến Văn Phòng Thư Ký và  

đối với                        dịch vụ phiên dịch sẽ được cung cấp.   
               BẢN KHAI CÓ TUYÊN THỆ 
             Bị đơn  
 
Tôi đệ trình bản khai có tuyên thệ này để hỗ trợ cho: 

 Đơn đề nghị tiến hành không thanh toán phí của tôi 
 Khác:         

Tên của người có thông tin tài chính được trình bày trong bản khai có tuyên thệ này:      
  . 
Địa chỉ gửi thư            . 
Ngày sinh     Điện thoại nhà      Điện thoại di động    Điện thoại công ty     
 
Thu nhập:  

 Công việc. Chủ lao động là (tên và địa chỉ)            
  Tiền lương và tiền công (tổng tiền lương) $ mỗi  tuần  hai tuần  tháng  khác      
 HOẶC 
  Tiền công theo giờ $  và số giờ làm việc   một  tuần  hai tuần  tháng  khác   

 Phúc lợi. (đánh dấu tất cả nếu thích hợp) 
  Thất nghiệp  An Sinh Xã Hội  TANF  Tiền cấp dưỡng cho vợ/tiền trợ cấp nuôi trẻ  khác      
  $ một   tuần   hai tuần   tháng   khác          
 (nếu quý vị nhận được nhiều phúc lợi, vui lòng liệt kê tổng số tiền của tất cả các phúc lợi một tháng) 
 
Tài sản: 

 Tiền mặt bảo lãnh mà tôi công bố (bên thứ 1) trong vụ kiện này hoặc bất kỳ vụ kiện nào khác $     
 Tiền mặt trao tay $    Tiền mặt tại ngân hàng $     Số tiền còn nợ tôi $    

Tài sản trị giá trên $250 (bao gồm tài sản tự sở hữu hoặc sở hữu với bất kỳ người nào khác): 
 Nhà ở $   (số tiền sở hữu đối với nhà $  )   Phương tiện $      Cổ phiếu $     
 Nhà di động $      (tàu thuyền, ATV, xe chạy trên tuyết, v.v.)   Khác $      

 
Chi phí (Hàng tháng) 

 Thế chấp $     Tiền trợ cấp nuôi con $    Tiện ích $     Thức ăn $      
 Truyền hình cáp $    Thẻ tín dụng     $     Khoản vay $         Nhiệt $    
 Tiền thuê        $     Điện thoại di động      $     Khác       $    

 
Đánh dấu tất cả nếu thích hợp  

 Tôi có  (số) con đang sống với tôi 
 Tôi có              (số) con mà tôi đang trợ cấp nuôi dưỡng với số tiền là $      một  tuần  hai tuần  tháng  khác    

Tôi sống  một mình  với người khác là  vợ/chồng  bạn  (cha) mẹ  khác:        
 Người đó chia sẻ chi phí sinh hoạt của tôi và góp $    một  tuần  hai tuần  tháng  khác     

 
 Tôi đã đọc và hiểu mẫu đơn nói trên, và câu trả lời cho mọi câu hỏi đều đúng sự thật.  Tôi hiểu rằng bất kỳ câu trả lời không 
đúng sự thật nào trong mẫu đơn này có thể khiến tôi bị truy tố phạm tội.  Tôi hiểu và đồng ý rằng cuộc điều tra có thể được tiến 
hành thêm, nếu cần, để xác minh thông tin mà tôi đã cung cấp.  Tôi cũng hiểu rằng tôi có một nghĩa vụ liên tục, với tư cách cá 
nhân và thông qua luật sư, báo cáo cho tòa án về bất kỳ sự thay đổi nào về công việc hoặc tình hình tài chính khác của tôi. 

Ngày:                
          Chữ ký của (Nguyên đơn) (Bị đơn) 
 
           Đã ký tên và tuyên thệ trước tôi. 
          
                 
         Công chứng viên, Thư ký, Luật sư, Thẩm 

phán/Tư pháp 


