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BẢNG TÓM TẮT VẤN ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH 
M.R. Civ. P. 5(h) 

LƯU Ý: Mẫu đơn này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Vui lòng điền đầy đủ bằng tiếng Anh vào phiên bản tiếng Anh của mẫu đơn 
này. Nếu quý vị cần trợ giúp đến Văn Phòng Thư Ký và dịch vụ phiên dịch sẽ được cung cấp. 

 
Mẫu đơn này được sử dụng để điền các thông tin cơ bản về vụ việc và các bên và hồ sơ của tòa án. Quý vị phải điền đầy đủ và nộp 
mẫu đơn này với Thư Ký khi quý vị đệ trình Đơn Xin Li Hôn hoặc Kiến Nghị. Quý vị không cần phải cung cấp một bản mẫu đơn này 
cho bên kia. 
ĐỊA ĐIỂM CỦA TÒA ÁN (nơi quý vị đệ đơn kiện này): 
 

LOẠI VỤ KIỆN: (Đánh dấu chọn một ô) 
 Li hôn - Liên quan đến Bất động sản                           Li hôn - Không có Bất động sản 

 
 Quyền & Trách nhiệm của cha mẹ (Cha mẹ chưa kết hôn của trẻ)        Nguồn gốc cha mẹ (Xác định cha mẹ của trẻ) 

 
 Li thân thuận ý  Vấn đề di chúc  Phán quyết ở nước ngoài  Vấn đề gia đình khác 

 
LOẠI ĐƠN: (Đánh dấu chọn một ô)  

  Vụ kiện đầu tiên 
  Vấn đề di chúc, Số hồ sơ gốc là: 

Kiến Nghị Sau Phán Quyết:   Điều chỉnh     Thi hành    do Không chấp hành bản án          Số sổ ghi án ban đầu 
là: 
 

Thông tin của Nguyên đơn: (Người khởi kiện hoặc tên của người là Nguyên Đơn trong vụ việc ban đầu nếu sau phán quyết.) 
Tên: Tên 

 
Tên đệm Họ Tên thời con gái 

 
Địa chỉ gửi thư: Thành phố Tiểu 

bang 
Mã Zip 

 
 

Địa chỉ nhà: Thành phố Tiểu 
bang 

Mã Zip 
 
 

Giới tính: Ngày sinh:  Tiết Lộ Số An Sinh Xã Hội yêu cầu ở mẫu đơn riêng biệt 
 

Số điện thoại nhà: Số điện thoại công ty: 
 

Tên của luật sư: Số ID đoàn luật sư: 
 

Thông tin của Bị đơn: (Người được tống đạt hoặc tên của người là Bị đơn trong vụ việc ban đầu nếu sau phán quyết. 
Tên: Tên 

 
Tên đệm Họ Tên thời con gái 

 
Địa chỉ gửi thư: Thành phố Tiểu 

bang 
Mã Zip 

 
 

Địa chỉ nhà: Thành phố Tiểu 
bang 

Mã Zip 
 
 

Giới tính: Ngày sinh: Tiết Lộ Số An Sinh Xã Hội yêu cầu ở mẫu đơn riêng biệt    
 

Số điện thoại nhà: Số điện thoại công ty: 
 

Tên của luật sư: Số ID đoàn luật sư: 
 

Trẻ vị thành niên (của các bên nói trên) Họ tên:               Ngày sinh:                             Giới tính:           
   Yêu cầu tiết lộ Số An Sinh Xã Hội 

   Yêu cầu tiết lộ Số An Sinh Xã Hội 
   Yêu cầu tiết lộ Số An Sinh Xã Hội 
   Yêu cầu tiết lộ Số An Sinh Xã Hội 
   Yêu cầu tiết lộ Số An Sinh Xã Hội 
   Yêu cầu tiết lộ Số An Sinh Xã Hội 
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Vấn đề về nguồn gốc cha mẹ (nếu có): 

 (Các) trẻ không có bất kỳ cha mẹ nào được công nhận, phân xử, mong đợi, trên thực tế, hoặc giả định khác. 
HOẶC 

 (Các) trẻ có cha mẹ được công nhận, phân xử, mong đợi, trên thực tế, hoặc giả định. (Quý vị phải hoàn tất bản 
tóm tắt riêng cho mỗi cha mẹ phát sinh mà trẻ có, và tất cả cha mẹ phải được tống đạt một bản Đơn Khiếu Nại và là 
một bên cho vụ kiện của quý vị.) 

 
Ngày:            _____ 
        Chữ ký của Bên hoặc Luật sư của Bên                    


