
 

 

TÒA ÁN VỊ THÀNH NIÊN     Địa điểm     

TÒA ÁN KHU VỰC      Số hồ sơ     

 

  

 Tiểu Bang Maine 

 

           chống     THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH VÀ 

       NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP 
       15 M.R.S. § 3314(4), (5) 
      

Trẻ vị thành niên  

 

 

 

 Xin thông báo tới quý vị rằng chiếu theo 15 M.R.S. § 3314(4), quý vị có thể được lệnh mua 

bảo hiểm y tế hay ký thỏa thuận đồng ý trả toàn bộ chi phí cho bất kỳ dịch vụ điều trị y tế, điều trị 

bệnh tâm thần hay điều trị/tư vấn tình trạng lạm dụng chất gây nghiện nào được cấp cho một trẻ 

vị thành niên mà đã được chuyển giao cho Cơ Sở Cải Huấn Trẻ Vị Thành Niên, Phòng Dịch Vụ 

Y Tế và Nhân Sinh, hoặc được cấp trong thời gian trẻ đó bị giam giữ hay quản chế.  

 

 Chiếu theo 15 M.R.S. § 3314(5), quý vị có thể được lệnh trả một khoản tiền cấp dưỡng hợp 

lý cho một trẻ vị thành niên mà đã được chuyển giao cho Phòng Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh, Cơ 

Sở Cải Huấn Trẻ Vị Thành Niên hoặc một người khác. 

 

 Quý vị cũng được thông báo rằng một phiên tòa sẽ được tổ chức tại tòa án này vào  

  lúc    sáng/chiều để quyết định lệnh của tòa đối với số tiền cấp dưỡng, bảo hiểm 

y tế và các chi phí cần trả cho trẻ vị thành niên. 

 

 Xin thông báo thêm rằng quý vị có quyền có luật sư đại diện cho mình và sẽ có cơ hội trình 

bày tại phiên tòa này. 

 

 

 Nếu quý vị không ra hầu tòa thì tòa án vẫn có thể ra lệnh cho dù quý vị không có mặt. 

 

 

 

Ngày:                

         Lục Sự 
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