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TÒA ÁN THƯỢNG THẨM 
 _________________________,ss. 
Số hồ sơ: ____________________  

TIỂU BANG MAINE  
TÒA ÁN KHU VỰC  
Địa điểm _____________________  
Số hồ sơ: ____________________  

 
 _________________________________ Nguyên đơn 

kiện 

 _____________________________________ Bị đơn 

 
LỆNH CẤP DƯỠNG CON 
Tạm thời  Cuối cùng  Được bổ sung 
 Được sửa đổi 

 
1. Lệnh Cấp Dưỡng Con này được đưa vào  Phán Quyết Ly Dị  Lệnh Bảo Vệ Khỏi Sự Ngược Đãi 

 Phán Quyết Về Quyền Và Trách Nhiệm Của Phụ Huynh  Phán Quyết Xác Nhận Phụ Hệ/Mẫu Hệ  
 Lệnh Quản Lý Vụ Án  Phán Quyết Được Bổ Sung  Phán Quyết Về Người Giám Hộ 
 Phiên Tòa Trong Thời Gian Chờ Xét Xử   thủ tục khác ______________  đề ngày hôm nay  đề ngày________. 

 
2. Chiếu theo 19-A M.R.S. § 2006, tòa án đã xác nhận một số sự việc liên quan đến nghĩa vụ cấp dưỡng hiện tại 

của phụ huynh như được tính ra theo bảng hướng dẫn chuẩn. Các xác nhận đó có trong bảng tính tiền cấp dưỡng được 
đính kèm và hợp nhất vào lệnh này. 
 

3.  ____________________ được lệnh trả cho  _________________________________________  
Tên của người có trách nhiệm cấp dưỡng  Tên của người có quyền được cấp dưỡng  

số tiền là $____________________ mỗi tuần/mỗi hai tuần để giúp nuôi dưỡng: 

Tên của trẻ  Ngày sinh  Tên của trẻ  Ngày sinh 
       
       
       

 
4. Ngày bắt đầu trả tiền cấp dưỡng con là  __________________________. Nếu một trẻ em đang hưởng trợ cấp 

xã hội thì tiền cấp dưỡng cho trẻ đó phải được trả cho Sở Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh (DHHS) của Tiểu Bang Maine. 
 

 5. Tòa Án xác nhận rằng (các) trẻ em hiện đang hưởng trợ cấp dành cho người phụ thuộc do tình trạng khuyết tật 
của người có trách nhiệm cấp dưỡng. Nếu số tiền trợ cấp mà (các) trẻ được hưởng vào bất kỳ tháng nào bằng hay lớn 
hơn tổng số nghĩa vụ cấp dưỡng, thì số tiền đó sẽ được tính vào hồ sơ của người có trách nhiệm cấp dưỡng như là một 
khoản tín dụng trả đầy đủ tiền cấp dưỡng đến hạn trả vào tháng đó. Nếu số tiền trợ cấp hàng tháng mà (các) trẻ được 
hưởng không đủ để thỏa mãn nghĩa vụ cấp dưỡng của người có trách nhiệm cấp dưỡng thì người đó phải trả số tiền 
chênh lệch giữa trách nhiệm cấp dưỡng hàng tháng và số tiền trợ cấp mà (các) trẻ đã nhận được. Nếu khoản tín dụng tính 
vào hồ sơ của người có trách nhiệm cấp dưỡng lớn hơn trách nhiệm cấp dưỡng của tháng đó, phần tiền dư ra sẽ không 
được sử dụng để trả các nghĩa vụ cấp dưỡng trong quá khứ hay tương lai. 
 

 6. (Các) nghĩa vụ cấp dưỡng con sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến _________________________ (ngày có một án 
lệnh tiếp theo hoặc ngày hết hạn của một Lệnh Bảo Vệ Khỏi Sự Ngược Đãi đã có từ trước, tùy theo thời điểm nào đến 
trước). 
 

 7. (Các) nghĩa vụ cấp dưỡng con sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với mỗi trẻ em cho đến khi trẻ đạt 18 tuổi; tuy nhiên, 
với điều kiện là nếu trẻ đó chưa tốt nghiệp và không bỏ học hoặc bị đuổi học tại trường trung học phổ thông như được định 
nghĩa ở Tựa đề 20-A thì nghĩa vụ cấp dưỡng con sẽ tiếp tục cho đến khi trẻ tốt nghiệp hay đạt 19 tuổi, tùy theo thời điểm 
nào đến trước. 
 

 8. Bắt đầu vào________________________ khi ____________________________ đạt 12 tuổi và không còn hội 
đủ điều kiện được trợ cấp chi phí giữ trẻ, nghĩa vụ cấp dưỡng con sẽ được giảm xuống còn $______________________ 
mỗi tuần/mỗi hai tuần. Bắt đầu vào________________________ khi ____________________________ đạt 12 tuổi và 
không còn hội đủ điều kiện được trợ cấp chi phí giữ trẻ, nghĩa vụ cấp dưỡng con được giảm xuống còn 
$______________________ mỗi tuần/mỗi hai tuần. 
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 9. Miễn là vẫn có _________________ trẻ hội đủ điều kiện hưởng tiền cấp dưỡng của phụ huynh, người có trách 

nhiệm cấp dưỡng sẽ trả $___________________ mỗi tuần/mỗi hai tuần. Miễn là vẫn có _________________ trẻ hội đủ 
điều kiện hưởng tiền cấp dưỡng của phụ huynh, người có trách nhiệm cấp dưỡng sẽ trả $___________________ mỗi 
tuần/mỗi hai tuần. Khi nào còn  _________________ trẻ hội đủ điều kiện hưởng tiền cấp dưỡng của phụ huynh, người có 
trách nhiệm cấp dưỡng sẽ trả $___________________ mỗi tuần/mỗi hai tuần. 
 

 10. (Các) mức tiền cấp dưỡng con nêu trên đây khác với mức tính ra theo bảng hướng dẫn chuẩn về tiền cấp  
dưỡng con. Trong trường hợp này, tòa án xác nhận rằng việc ra lệnh cấp dưỡng con căn cứ vào bảng hướng chuẩn sẽ là 
bất bình đẳng hay bất công vì những lý do sau: (Cho biết lý do không theo bảng hướng dẫn chuẩn.) _______________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  

 11.  Nguyen đơn  Bị đơn  Một trong hai đương sự (tùy theo bên nào có khả năng mua bảo hiểm với phí 
hợp lý TRƯỚC) sẽ ghi danh và duy trì bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho (các) trẻ vị thành niên nếu có cơ hội mua bảo hiểm 
với giá hợp lý. Nếu không có cơ hội mua bảo hiểm với giá hợp lý vào lúc hiện tại thì phải ghi danh và duy trì bảo hiểm sức 
khỏe tư nhân cho (các) trẻ vị thành niên ngay khi có cơ hội mua bảo hiểm với giá hợp lý. Phải cung cấp bằng chứng về 
bảo hiểm này cho đương sự kia trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao của lệnh này, hoặc nếu không có cơ 
hội mua bảo hiểm vào lúc hiện tại thì phải cung cấp bằng chứng trong vòng 15 ngày sau khi có cơ hội mua bảo hiểm. Nếu 
(các) trẻ đang hưởng trợ cấp xã hội thì phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm này cho Sở Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh 
(DHHS) trong vòng 15 ngày.  

 12. Các chi phí y tế của trẻ mà không được bảo hiểm bao trả và vượt mức $250 mỗi năm lịch, sẽ được thanh toán 
theo cách sau: Người có trách nhiệm cấp dưỡng trả __________% và người có quyền được cấp dưỡng trả __________%. 
Người có quyền được cấp dưỡng sẽ chịu trách nhiệm trả $250 đầu tiên của các chi phí y tế không được bảo hiểm bao trả 
mỗi năm.  

 13. Nghĩa vụ cấp dưỡng con này được tính ra căn cứ vào việc hai phụ huynh đang nuôi dưỡng (các) con ở mức 
gần như nhau. Các chi phí y tế không được bảo hiểm bao trả sẽ được chia sẻ như sau: Phụ huynh có thu nhập cao hơn 
trả ________% và phụ huynh có thu nhập thấp hơn trả __________%.  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  

 Nếu Sở Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh (DHHS) của Maine cung cấp dịch vụ thi hành lệnh cấp dưỡng con và/hoặc 
người có trách nhiệm cấp dưỡng được yêu cầu trả tiền cấp dưỡng cho Sở Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh, thì trong vòng 15 
ngày sau ngày ghi trên Lệnh này người đó phải báo cáo cho Sở những thông tin sau đây: 1. Địa chỉ hiện tại của người có 
trách nhiệm cấp dưỡng; 2. Tên và địa chỉ của chủ thuê lao động hiện tại của người có trách nhiệm cấp dưỡng, và 3. Người 
có trách nhiệm cấp dưỡng có cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe với giá hợp lý hay không, và, nếu có, thì phải cho biết thông 
tin về hợp đồng bảo hiểm sức khỏe đó. 

 Nếu địa chỉ hiện tại của người có trách nhiệm cấp dưỡng, tên hay địa chỉ của chủ thuê lao động hiện tại của người 
có trách nhiệm cấp dưỡng hoặc thông tin hợp đồng bảo hiểm sức khỏe có bất kỳ thay đổi nào thì người có trách nhiệm cấp 
dưỡng phải báo cáo cho Sở biết trong vòng 15 kể từ ngày có thay đổi. Việc không báo cáo cho Sở các thay đổi về địa 
chỉ hay chủ thuê lao động trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thay đổi là một vi phạm dân sự và quý vị có thể bị 
phạt tiền lên đến tối đa $200 cho mỗi lần vi phạm. 

Bất kỳ đương sự nào trong vụ án này đều có thể nộp một Kiến Nghị Yêu Cầu Sửa Đổi cho tòa án để yêu cầu tòa án xem 
xét lại số tiền cấp dưỡng con và nếu thích hợp, sửa đổi số tiền cấp dưỡng đó sao cho phù hợp với bảng hướng dẫn về tiền 
cấp dưỡng con của tiểu bang. Nếu thời gian kể từ ngày ban hành hay sửa đổi lệnh cấp dưỡng con là chưa đủ 3 năm thì 
đương sự kiến nghị phải chứng minh rằng hoàn cảnh của họ đã thay đổi đáng kể. 

 14. Lệnh này có thể được thi hành qua việc Sai Áp Lương Ngay, bắt đầu từ ngày hôm nay (Xem Thông Báo dưới 
đây)(Nếu không, xem mục 15 dưới đây). 
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Thông Báo Cho Các Đương Sự Về Việc Sai Áp Lương Ngay. Phương pháp sai áp lương ngay chỉ có thể được thực 
hiện sau khi tống đạt cho bên trả thu nhập cho người có trách nhiệm cấp dưỡng một bản sao chứng thực của lệnh cấp 
dưỡng cùng với thông báo theo quy định của điều § 2655. Bất kể các quy định trong mục phụ này, sở có thể thực hiện 
phương pháp sai áp lương ngay bằng cách tống đạt thông báo theo quy định của điều § 2655 cho bên trả thu nhập cho 
người có trách nhiệm cấp dưỡng mà không cần cung cấp một bản sao chứng thực của lệnh cấp dưỡng. Bất cứ đương sự 
có thể lấy mẫu thông báo cho bên trả thu nhập theo quy định của điều § 2655 bằng cách liên lạc với Sở Thi Hành và Thu 
Hồi Tiền Cấp Dưỡng theo số 207-624-4100 hoặc tại http://www.maine.gov/dhhs/ofi/dser/announcements.html. Thông báo 
về việc sai áp lương có thể được sử dụng để truy thu số tiền cấp dưỡng đã quá hạn trả cũng như các khoản đến hạn trả. 
Số tiền bị sai áp không được vượt mức giới hạn quy định trong Phần 1673(b) bởi Tựa đề 15, Bộ Luật Hoa Kỳ; và ngoài 
việc khấu trừ tiền cấp dưỡng con, bên trả thu nhập cũng sẽ khấu trừ và gửi đến sở một khoản phí $2 mỗi tuần. 

 15. Lệnh khác: __________________________________________________________________   
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  

Trong phạm vi bất kỳ Lệnh nào trước đây có phần mâu thuẫn với Lệnh này, thì Lệnh này có giá trị cao hơn. 

Theo yêu cầu rõ ràng của tòa án Lệnh này được hợp nhất vào quyển ghi án thông qua việc dẫn chiếu.  “Lệnh Sai Áp 
Lương Ngay” được đính kèm và hợp nhất vào văn bản này. 

Ngày: _________________   ________________________________  
Thẩm Phán Sơ Thẩm/Thẩm Phán Thượng 

Thẩm/Quan Tòa 
Bản sao được chứng thực y bản chính  ___________  

Lục Sự 

Thông Báo Quan Trọng Cho Các Đương Sự 
Bất kỳ đương sự nào muốn kháng cáo lệnh cuối cùng của một Quan Tòa phải nộp đơn phản đối lệnh cuối cùng 
lên Tòa Án Khu Vực trong vòng 21 ngày kể từ ngày ban hành lệnh đó. Văn phòng lục sự tòa án có sẵn mẫu đơn 
cho mục đích này. Nếu không ai nộp đơn phản đối thì các đương sự sẽ được cho là đã từ bỏ quyền phản đối và 

kháng cáo lệnh, và lệnh cuối cùng của Quan Tòa sẽ được chấp nhận là phán quyết của tòa án với hiệu lực thi 
hành giống như các phán quyết cuối cùng do một Thẩm Phán Tòa Án Khu Vực ký nhận. Các đương sự không thể 

kháng cáo một phán quyết được ban hành nếu đã không phản đối lệnh cuối cùng của Quan Tòa trước đó. Việc 
kháng cáo phán quyết sau khi đã phản đối lệnh sẽ được thực hiện chiếu theo các Quy Tắc về Thủ Tục Chống Án 

của Maine. 
Các đương sự muốn kháng cáo lệnh cuối cùng của một thẩm phán tòa án khư vực hay thẩm phán tòa án thượng 

thẩm phải nộp Thông Báo Kháng Cáo trong vòng 21 ngày. 

http://www.maine.gov/dhhs/ofi/dser/announcements.html

