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TIỂU BANG MAINE  
          TÒA ÁN QUẬN 
          Địa điểm:       
          Sổ ghi án số     
 
V/v:        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 hãy đến Văn Phòng Thư Ký và dịch vụ phiên 
dịch sẽ được cung cấp. 

         
        QUẢN LÝ VỤ VIỆC/LỆNH TRƯỚC PHIÊN TÒA 
         liên quan đến mẹ     liên quan đến cha 
 
Bằng Lệnh trước đây về vấn đề này hoặc bằng Đề Nghị,  Buổi Hội Kiến Quản Lý Vụ Việc  Hội 
Kiến Trước Phiên Tòa được ấn định vào     . Ngoài những điều được ghi chú 
trong đây, tất cả các bên được thông báo thích hợp và hợp lý về tình trạng chưa phân xử của vụ kiện. 
 
Ngài        chủ trì các vụ kiện này. 
 
1. Các bên trình diện: 

 Mẹ:         Luật sư:       
 Cha:         Luật sư:       
 DHHS:         AAG:       
 Thanh niên:        GAL:       
 Người chăm sóc nguồn lực:      Khác:       

 
2. Tình trạng vụ việc / Các buổi điều trần khác được tổ chức chung với buổi hội kiến này: 
  Buổi điều trần sơ bộ  Giám sát tư pháp  Chấm dứt  Đề nghị  Nhận nuôi 
  Trường hợp nguy hiểm  Kế hoạch thường xuyên  Hậu TPR  Phục hồi PRR 
 
3. Vấn đề sơ bộ: 
 A.  Dịch vụ quy trình 
   Hoàn tất ở tất cả các bên 
   Chưa hoàn tất:              
 
 B. Thanh niên ở độ tuổi thích hợp  được  không được thông báo về vụ kiện này. 
 

C. DHHS  đã  không đệ trình bản sao thông báo về vụ kiện này, được cấp cho gia đình nguồn 
lực (nghĩa là cha mẹ nuôi, cha mẹ trước khi nhận nuôi, và/hoặc người chăm sóc có họ hàng).  Tòa 
Án ra lệnh thông báo sẽ được cung cấp cho:      như sau:     . 

 
 D. (Những) trẻ được đưa vào diện chăm sóc hộ vào       . 
 
 E. Ngày GAL thăm trẻ gần nhất:    .  Ngày báo cáo gần nhất của GAL: 
   . Báo cáo của GAL   được  không được thừa nhận là bằng chứng và đã được cung 
 cấp cho các bên.  
 
 F.  Trong lúc đó có các động thái phụ tại Tòa Án     về việc liên lạc giữa/trong 
các bên và những người khác có liên quan đến vụ việc này.  

  Có Lệnh Tòa Án có hiệu lực do Tòa Án     ban hành cấm việc liên lạc 
giữa/trong các bên và những người khác có liên quan đến vụ việc này. 
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 G. Bản cam kết tài chính có tuyên thệ: 
   được hoàn tất và đệ trình bởi  mẹ  cha 
   mẹ  cha đệ trình trước ngày:           
   không thích hợp vì:              
 
 H. Bố trí: 
   Không có vấn đề về bố trí 
   Bố trí khác được đề nghị 
    cha/mẹ không giám hộ:           
    người thân/nguồn lực khác:          
    khác:              
   Nghiên cứu ngắn gọn liên tiểu bang được yêu cầu vào:        
 
 I. Quan hệ cha con: 
   Không có vấn đề về quan hệ cha con   Vấn đề quan hệ cha con về:     
    Các xét nghiệm về quan hệ cha con được hoàn tất bởi:       
 
  J. Đạo Luật về Phúc Lợi Trẻ Em Thổ Dân Mỹ: 
   Không phải là vấn đề trong gia đình này 
   DHHS điều tra về Di sản  N.A. của:         
   Thông báo        Bộ lạc. 
           Bộ lạc được thông báo vào     
  Bộ lạc hồi âm vào       và được đại diện bởi      
 
4. Lệnh hiện có: 
  Giám hộ thuộc về DHHS 
   Đoàn tụ được yêu cầu với:           
   Không yêu cầu đoàn tụ với:           
  Quyền giám hộ cho  cha mẹ  mẹ  cha  khác:             với điều kiện   
 được trình bày cụ thể. 
  Kế hoạch thường xuyên được thiết lập 
  Quyền cha mẹ của  cha mẹ  mẹ  cha được chấm dứt 
  Không có lệnh 
 
5. Đánh giá/Dịch vụ do tòa án ra lệnh:           
 
6. Nhu cầu của trẻ: 
   Có tất cả các dịch vụ cần thiết 
   Sẽ được thu xếp:             
   (Những) trẻ em  được đi học      không được đi học     
   Nhân viên liên lạc giáo dục về vấn đề nhà trường:       
 
7. Những cân nhắc đặc biệt: 
  Yêu cầu thông dịch viên cho:            
  Yêu cầu lệnh bảo thân cho:            
  Khác:               
 
8. Vấn đề chưa được giải quyết: 
  Trường hợp nguy hiểm   Dịch vụ   Tuân theo kế hoạch đoàn tụ 
  Bố trí     Thăm con   Khác:       
 



 

PC-007, Rev. 11/11 Vietnamese 
 

3 

9. Nhân chứng và Vật chứng: 
 Số nhân chứng ước tính:    DHHS    GAL    Người can thiệp 
        Mẹ           Cha    Khác  
 
10. Thời gian ước tính yêu cầu cho buổi xét xử:          
 
11. Những cân nhắc đặc biệt: 
   120 ngày hết hạn:         
   Khác:              
 
12. Việc phát hiện sẽ được hoàn tất theo cách đảm bảo buổi xét xử không bị hoãn. Nếu không hoàn tất 
việc phát hiện, sẽ không trì hoãn buổi xét xử cũng như không cấu thành cơ sở để đình lại. 
 
13. Luật sư sẽ đệ trình và trao đổi danh sách các nhân chứng và vật chứng cùng các bản sao vật chứng 
đề nghị: 
   Mười ngày trước phiên tòa xét xử 
   Khác:               
 
14. Các bên sẽ thực hiện đúng thời hạn bất kỳ mẫu “tiết lộ thông tin” nào cần thiết để trao đổi thông tin 
đầy đủ giữa luật sư, nhân viên phụ trách trường hợp, và GAL. 
 
15. Tất cả các vật chứng, ngoài những vật chứng nhằm mục đích bác bỏ, phải được đánh dấu trước và 
được trao đổi với tất cả các luật sư trước phiên tòa xét xử. 
 
16.  Các vấn đề khác:       
   Các văn bản báo cáo và đánh giá sẽ được tiếp nhận làm bằng chứng thay cho lời khai trực 
tiếp của tác giả với điều kiện là người đề nghị mời tác giả có mặt sẵn sàng để kiểm tra chéo. 
   Khác:              
   GAL sẽ đệ trình văn bản báo cáo trước           
 
17.  Buổi hội kiến hòa giải sẽ được tổ chức vào          như 
được thu xếp giữa các bên. 
 
18.  Khác:             . 
 
BẤT KỲ PHẢN ĐỐI NÀO VỚI LỆNH NÀY PHẢI ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH LÊN TÒA ÁN NÀY TRONG 
VÒNG MƯỜI NGÀY KỂ TỪ NGÀY CÓ LỆNH, NẾU KHÔNG PHẢN ĐỐI SẼ ĐƯỢC XEM LÀ 
KHÔNG CÓ HIỆU LỰC. 
 
Thư ký sẽ ghi chép những vấn đề sau đây vào sổ ghi án: 

 Quản Lý Vụ Việc/ Lệnh Trước Phiên Tòa ngày .      đã đệ trình.  
 Một          buổi điều trần được ấn định vào  

   lúc   a.m./p.m. 
 Phiên tòa xét xử về vấn đề này được  ấn định vào .       . 

  được cho vào sổ ghi án vụ việc tiếp theo nhằm mục đích điều trần    . 
             . 

    được bổ sung như là một bên     trong vụ việc này.  
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Theo M.R. Civ. P. 79(a), Lệnh này được kết hợp trong sổ ghi án để tham khảo theo hướng dẫn cụ thể 
của Tòa Án. 
 
 
 
Ngày:                
          Thẩm phán, Tòa Án Quận Maine 
 
 
 
 

TỐNG ĐẠT LỆNH 
 
Các bên được cung cấp các bản sao Lệnh này theo hình thức  trực tiếp  bằng cách gửi một bản sao 
qua đường bưu điện thông thường đến những cá nhân sau đây:  
 
  Phó Bộ Trưởng Tư Pháp 
  Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh 
  Luật sư của mẹ/mẹ tự đại diện 
  Luật sư của cha/cha tự đại diện 
  Người giám hộ được chỉ định 
  Người giám hộ thường xuyên 
  Người can thiệp:         
  Khác:          
  Văn phòng CASA của Maine, nếu thích hợp 
 
 
Ngày:                
             Thư Ký Tòa Án Quận 


