
 

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 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.    
                                Nguyên đơn 
đối với BẢN KHAI CÓ TUYÊN THỆ TRỢ CẤP  
  NUÔI CON 
  M.R. Civ. P.     
                                Bị đơn 
 

Tên                                                                            
Ngày sinh       

 (Cha/mẹ điền đầy đủ Bản khai có tuyên thệ này)  
   
  Địa chỉ                                                                                                                                                   
 (đường)  (thị trấn hoặc thành phố) (tiểu bang)  (zip) 
 
Tên và địa chỉ của chủ lao động hiện tại:  
 
        
 
 
1. THU NHẬP GỘP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG, VÀ TỰ KINH DOANH  
 Đính kèm bản sao của mẫu W-2 và phiếu lương mới nhất. 
 A.  Trong năm qua quý vị kiếm được bao nhiêu?   $     
 B.  Năm nay quý vị dự kiến sẽ kiếm được bao nhiêu?    (1B) $     
2. THU NHẬP GỘP KHÁC  
 KHÔNG bao gồm TANF, SSI, trợ cấp chung hoặc tem phiếu thực phẩm. 
        Dự kiến năm nay 
  Trợ cấp thất nghiệp    $                              
  Tiền bồi thường của công nhân   $                               
  An Sinh Xã Hội     $                               
  Khuyết tật      $                               
  Lương hưu hoặc niên kim    $                               
  Tiền cấp dưỡng cho vợ   $                               
  Thu nhập tiền thuê hoặc thế chấp  $                              
  Lợi tức     $                              
  Tiền lãi/Cổ tức    $                               
  Tiền hoa hồng/Tiền quà   $                               
  Lãi vốn     $                             
  Khác       $                              
             Tổng cộng:  (2) $    
3. PHỤ CẤP NGOÀI CÔNG VIỆC  
 Tổng giá trị của phúc lợi công việc mà quý vị dự kiến nhận được trong năm nay  
 làm giảm chi phí sinh hoạt của quý vị (xe hơi, nhà ở, bảo hiểm, bữa ăn, v.v.)   (3) $         
                                 
4. TỔNG THU NHẬP GỘP DỰ KIẾN NĂM NAY       (4) $   
 (Cộng 1B, 2, và 3)    Điền vào đây và ở dòng 3 trong Bảng Tính Trợ Cấp Nuôi Con  
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5. TIỀN TRỢ CẤP HÀNG NĂM MÀ QUÝ VỊ TRẢ CHO TRẺ KHÁC 
 Trợ cấp nuôi con mà quý vị trả cho những trẻ không liên quan đến vụ việc này. 
 Tên của trẻ     Thanh toán cho ai      Số tiền        (5) $                                        
                                                             Điền tổng cộng vào đây và ở  
                 dòng 4b trong Bảng Tính Trợ  
              Cấp Nuôi Con  
 
6. PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ HÀNG TUẦN 
 Đính kèm một bản phí bảo hiểm y tế của quý vị 
 A. Chi phí bảo hiểm y tế chỉ dành cho bản thân quý vị.  $                                 
 B. Chi phí khác mà quý vị thanh toán cho bảo hiểm y tế cho trẻ  (6B) $                                     
     trong vụ việc này.       Điền số tiền này ở dòng 9 trong  
           Bảng Tính Trợ Cấp Nuôi Con  
 
7. CHI PHÍ CHĂM SÓC TRẺ HÀNG TUẦN      
 Chi phí chăm sóc trẻ mà quý vị thanh toán để quý vị có thể làm việc hoặc đào tạo làm việc.  
          (7) $                                        
                    Điền số tiền này ở dòng 10 
           trong Bảng Tính Trợ Cấp Nuôi  
           Con   
8. CHI PHÍ Y TẾ ĐẶC BIỆT HÀNG TUẦN  
 Số tiền mà quý vị thật sự thanh toán cho tình trạng bệnh thường xuyên hoặc tái phát của từng trẻ. 
 Tên của trẻ                 Lý do chi phí            Số tiền  (8) $                                        
                                                             Điền tổng cộng vào đây và ở  
                                                             dòng 11 trong Bảng Tính Trợ  
           Cấp Nuôi Con 
 
9. NHỮNG TRẺ KHÁC TRONG NHÀ CỦA QUÝ VỊ 
 Những trẻ khác đang sống trong nhà của quý vị không liên quan đến vụ việc này và quý vị có nghĩa vụ 
 hỗ trợ theo pháp luật. 
 Tên của trẻ     Ngày sinh     Mối quan hệ đối với quý vị  Tên của trẻ     Ngày sinh    Mối quan hệ đối với quý vị 
                                                             
                                                             
 
10. CÁC SỰ KIỆN KHÁC 
 Những sự kiện khác mà quý vị cho rằng Thẩm Phán nên biết có thể ảnh hưởng đến số tiền trợ cấp nuôi 
   con theo lệnh. 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               
 
11. TÀI SẢN VÀ NỢ 
 Giá trị hiện tại tài sản của quý vị:        
 Bất động sản  $                           Phương tiện (bao gồm nhà di động) $   
 Tiền mặt/Tài khoản ngân hàng/CD $                  Cổ phiếu/trái phiếu  $                             
 Chương trình hưu trí/IRAs/401(k)s/lương hưu/niên kim  $                            
 Khác (như quyền lợi kinh doanh hoặc bảo hiểm nhân thọ) $                           
 Số dư hiện tại khoản nợ của quý vị:       
 Thế chấp $              Khoản vay $              Thẻ tín dụng $           Khác $   
 
Tôi xin thề, và với tất cả sự hiểu biết và niềm tin của tôi, bản khai có tuyên thệ này là hoàn chỉnh và bao 
gồm mọi thông tin về thu nhập, tài sản, và khoản nợ của tôi. 
Ngày:                                                                                                            
             Chữ ký 
                                                                       đích thân có mặt và 
tuyên thệ trước tôi về bản khai có tuyên thệ nói trên: 
 
Ngày:                                                                                                                 
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