
[Place on letterhead] 
  
[Insert date] 
 
Các thành viên cộng đồng thân mến, 
 
Chúng tôi đã nhận được những yêu cầu hướng dẫn các gia đình những điều cần chuẩn bị trong 
trường một bậc phụ huynh hoặc thân nhân khác bị nhân viên di trú tạm giam hoặc trục xuất. 
Gói này chứa những thông tin được chuẩn bị bởi các đoàn thể phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các 
luật sư trong cộng đồng làm việc với người di trú khắp đất nước. Gói bao gồm những thông tin 
như quý vị có thể làm gì khi nhân viên di trú tìm đến, quý vị nên mang theo giấy tờ gì và làm 
cách nào để gửi trẻ và lập kế hoạch ứng phó cho gia đình. Gói này cũng chứa những thông tin 
về những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý trong Quận Santa Clara có thể hỗ trợ về vấn đề di trú. 
 
Ngoài các tài liệu nêu trên, gói này cũng chứa những thông tin cụ thể như cách phụ huynh sắp 
xếp người chăm sóc trẻ em trong trường hợp phụ huynh bị nhân viên sở di trú tạm giam hoặc 
trục xuất. 
 
Gói này cũng cung cấp cái nhìn tổng quan về quyền giám hộ, giấy ủy quyền, tuyên thệ ủy 
quyền cho người chăm sóc. Nếu quý vị có câu hỏi về bất kỳ mẫu đơn hoặc thông tin nào về 
quyền giám hộ, giấy ủy quyền, tuyên thệ ủy quyền cho người chăm sóc, chúng tôi khuyến khích 
quý vị nên tham vấn với luật sư hoặc những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý khác. Tài liệu này 
cũng bao gồm thông tin về những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý có thể giải đáp thắc mắc hoặc 
tư vấn giá rẻ hoặc miễn phí về quyền giám hộ, giấy ủy quyền và/hoặc tuyên thệ ủy quyền cho 
người chăm sóc. 
 
Chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin hoặc chất lượng những lời khuyên 
trong các tài liệu này, nhưng chúng tôi hy vọng những tài liệu này sẽ có ích cho quý vị. 
 
Kính gửi, 
 
 
[Insert name] 
 

 



Hiệu đính 3/3/17 

Thông tin để Bảo vệ Bản thân và Gia đình quý vị 
 

 
Hiểu Quyền của quý vị!  Tìm hiểu Cách để Bảo vệ Quý vị và Gia đình trong những cuộc 
Càn quét Người di trú 
Do tổ chức CASA ở tiểu bang Maryland, Detention Watch Network (Mạng lưới Giám sát Nhà tù) và 
National Immigration Project of the National Lawyer’s Guild (Ban Di trú Quốc gia trực thuộc Hội Luật sư 
Quốc gia) chuẩn bị (bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha có tại 
https://www.nationalimmigrationproject.org/tools.html) 
Tài liệu bao gồm thông tin về quyền của quý vị; quý vị cần làm gì nếu bị cảnh sát thẩm vấn; quý 
vị cần làm gì nếu bị cảnh sát hoặc nhân viên di trú đến nhà, nơi làm việc hoặc dừng quý vị lại ở 
nơi công cộng; quý vị cần làm gì nếu bị bắt; quý vị cần làm gì nếu bị tình nghi trong một vụ án 
và cách để lên một kế hoạch an toàn.  Tài liệu này cũng bao gồm một tờ giấy quý vị có thể cung 
cấp cho nhân viên di trú hoặc cảnh sát nếu bị bắt; tờ giấy này sẽ cho nhân viên dí trú hoặc 
cảnh sát biết rằng quý vị muốn giữ im lặng, muốn liên lạc với luật sư ngay lập tức và sẽ không 
ký bất kỳ giấy tờ nào cho đến khi tham vấn với luật sư. 
 
Hiểu Quyền của quý vị!  Bảo vệ Bản thân trước những cuộc Càn quét Người di trú 
Do tổ chức United We Dream chuẩn bị (bản tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Tây 
Ban Nha có tại http://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-card-handy-phone/) 
Tài liệu này là tổng kết những thứ cần cân nhắc nếu nhân viên ICE đến nhà quý vị. 
 
Bảo vệ Bản thân!  Làm sao để có sự giúp đỡ về di trú tốt nhất 
Do Immigrant Legal Resource Center (Trung tâm Tài liệu Pháp lý về Người di trú) chuẩn bị (bản tiếng 
Anh và tiếng Tây Ban Nha có tại https://www.ilrc.org/anti-fraud-flyers) 
Tờ rơi này cung cấp những thông tin về tìm kiếm sự giúp đỡ về di trú và những điều cần làm 
nếu quý vị bị người cung cấp sự giúp đỡ về di trú gây hại. 
 
Danh sách Tham khảo những Nhà cung cấp Dịch vụ Pháp lý về Di trú 
Do County of Santa Clara’s Office of Immigrant Relations (Văn phòng Giúp đỡ Di dân Hội nhập của Quận 
Santa Clara) chuẩn bị (bản tiếng Anh có tại 
https://www.sccgov.org/sites/oir/documents/immigration%20legal%20services%20flyer.pdf) 

Tài liệu này chứa những thông tin về những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, những dịch vụ họ 
cung cấp cũng như thông tin liên lạc của họ. 
 
Kế hoạch Ứng phó cho Gia đình 
Do Immigrant Legal Resource Center (Trung tâm Tài liệu Pháp lý về Người di trú) chuẩn bị (bản tiếng 
Anh và tiếng Tây Ban Nha có tại https://www.ilrc.org/family-preparedness-plan) 

Tài liệu này cung cấp lời khuyên về cách xây dựng một Kế hoạch Ứng phó cho Gia đình trong 
trường hợp quý vị bị tạm giam hoặc trục xuất. 
  
Plan de Protección Familiar 
Do Immigrant Legal Resource Center (Trung tâm Tài liệu Pháp lý về Người di trú) chuẩn bị (bản tiếng 
Tây Ban Nha có tại https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar) 

Tài liệu bao gồm các hướng dẫn cho các thành viên cộng đồng để giữ bình tĩnh, cập nhật thông 
tin, sẵn sàng và giữ an toàn trong tình hình trục xuất người di trú hiện nay. 
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Giám hộ Pháp định (còn được gọi là Giám hộ Thừa kế) 
 
Người giám hộ Pháp định là gì? 

• Người giám hộ pháp định là một người trưởng thành được tòa cho phép chăm sóc một 
đứa trẻ (bao gồm mặt pháp lý và mặt sức khỏe của đứa trẻ), hoặc quản lý tài sản của 
đứa trẻ hoặc cả hai.  Bất kỳ người thân, người quý vị của gia đình hoặc một người nào 
khác có quan tâm đều có thể đệ trình yêu sách với tòa để được chọn làm người giám hộ 
pháp định của đứa trẻ.   

• Giám hộ pháp định có thể là giám hộ người, tài sản hoặc cả hai.  
o Giám hộ người: Người giám hộ có thể đưa ra mọi quyết định về việc chăm sóc 

đứa trẻ như bậc phụ huynh.  Người giám hộ chịu trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ, 
bao gồm: 
 Thức ăn, quần áo và nhà cửa 
 An toàn và bảo vệ 
 Phát triển thể chất và cảm xúc 
 Chăm sóc y tế và răng hàm mặt 
 Giáo dục và bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào 

Người giám hộ có thể phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ phá hoại cố ý nào của 
đứa trẻ và sao lãng khi giám sát đứa trẻ. 

o Giám hộ tài sản: Người giám hộ tài sản phải: 
 Quản lý tiền của đứa trẻ; 
 Ra quyết định đầu tư thông minh; và 
 Quản lý cẩn thận tài sản của đứa trẻ. 

Giám hộ tài sản cần thiết khi đứa trẻ sở hữu hoặc nhận được tài sản có giá trị, 
như khi một đứa trẻ được hưởng thừa kế một căn nhà hoặc một số lượng lớn 
tiền.  Giám hộ tài sản không cần thiết khi đứa trẻ chỉ sở hữu những món đồ chơi 
rẻ tiền và quần áo hoặc đứa trẻ nhận được trợ cấp an sinh xã hội hoặc 
TANF/Calworks (tiền phúc lợi). 

• Người giám hộ pháp định không thể đưa đứa trẻ đi khỏi tiểu bang California mà không 
có sự cho phép của tòa án.  Nếu tòa án đồng ý, người giám hộ phải xin quyền giám hộ 
ở tiểu bang mà người này đến. 

• Người giám hộ pháp định sẽ được tòa án giám sát.  Người giám hộ phải gửi báo cáo 
tình hình đến tòa án ít nhất một lần trong năm. Người giám hộ phải gặp bất kỳ điều tra 
viên của tòa án hoặc nhân viên xã hội do tòa án cử đến và đến tòa án khi được yêu cầu. 
Tòa án cũng có thể ra lệnh cho người giám hộ nhận những nghĩa vụ khác hoặc đặt ra 
những điều kiện đặc biệt cho người giám hộ nếu cần thiết. 

• Ngay cả sau khi người giám hộ pháp định được chỉ định giám hộ một đứa trẻ, phụ 
huynh của đứa trẻ vẫn có quyền phụ huynh.  Họ có thể yêu cầu tiếp xúc hợp lý với đứa 
trẻ. 

 
Làm sao để một Người giám hộ Pháp định được Chỉ định? 

• Về thông tin và các mẫu đơn để xác lập quyền giám hộ pháp định, xem tại: 
http://www.courts.ca.gov/1212.htm.  

 
Làm sao để Chấm dứt Quyền giám hộ Pháp định? 

• Quyền giám hộ pháp định chấm dứt khi tòa án chấm dứt quyền giám hộ hoặc khi đứa 
trẻ đủ 18 tuổi, được nhận nuôi, kết hôn, nhập ngũ, được tuyên bố là người trưởng thành 
theo lệnh của tòa án, hoặc qua đời trước khi đủ 18 tuổi.  Người giám hộ, phụ huynh của 
đứa trẻ, hoặc đứa trẻ khi đã đủ 12 tuổi có thể yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ.  Về 
thông tin và các mẫu đơn để chấm dứt quyền giám hộ pháp định, xem tại: 
http://www.courts.ca.gov/1213.htm.  

http://www.courts.ca.gov/1212.htm
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Tìm thêm Thông tin ở đâu? 

• Các tòa án tiểu bang California đã soạn thảo một tờ bướm với những thông tin cơ bản 
về quyền giám hộ pháp định cho trẻ em: http://www.courts.ca.gov/documents/gc205.pdf.  
Tờ bướm này cũng được dịch sang các ngôn ngữ khác:  

o Tiếng Tây Ban Nha: http://www.courts.ca.gov/documents/gc205s.pdf  
o Tiếng Hoa: http://www.courts.ca.gov/documents/gc205c.pdf  
o Tiếng Hàn: http://www.courts.ca.gov/documents/gc205k.pdf 
o Tiếng Việt: http://www.courts.ca.gov/documents/gc205v.pdf  

Tờ bướm này bao gồm những thông tin cơ bản về thủ tục tòa án, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của người giám hộ pháp định và những thông tin hữu ích khác về nghĩa vụ của 
một người giám hộ pháp định.  Trang web của các tòa án tiểu bang California có thông 
tin về nghĩa vụ của một người giám hộ pháp định (http://www.courts.ca.gov/1211.htm) 
và các thắc mắc phổ biến khác (http://www.courts.ca.gov/1215.htm).  

 
Giấy ủy quyền cho Trẻ vị thành niên  

 
Giấy ủy quyền cho Trẻ vị thành niên là gì? 

• Nếu phụ huynh không muốn một người giám hộ pháp định cho con của họ còn trong độ 
tuổi vị thành niên, nhưng vẫn muốn chỉ định một người để chăm sóc con mình, họ có 
thể ký giấy ủy quyền.  Giấy ủy quyền cho phép một người được đại diện cho một người 
khác. 

• Giấy ủy quyền cho trẻ vị thành niên cho phép người được ủy quyền: 
o Được quyền chăm sóc đứa trẻ 
o Ra quyết định liên quan đến giáo dục và chăm sóc y tế của đứa trẻ. 

• Tuy nhiên, nếu không có quyền giám hộ do tòa án chỉ định, đa số công ty bảo hiểm y tế 
sẽ không chi trả cho đứa trẻ không phải là con của người mua bảo hiểm. 

 
Làm sao để ủy quyền một người chăm sóc cho con quý vị? 

• Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên người được ủy quyền, mô tả người được ủy quyền được 
phép làm gì. Giấy ủy quyền phải có chữ ký của phụ huynh và ngày ký.  Một mẫu giấy có 
sẵn trực tuyến 
(http://www.scscourt.org/forms_and_filing/forms/Sample_Guardianship_Authorization.pd
f); Dù mẫu giấy này được gọi là Giấy Ủy quyền Giám hộ, nhưng nó có mục đích như 
giấy ủy quyền cho trẻ vị thành niên.   

• Tài liệu này phải được chứng thực bằng văn bản bởi một công chứng viên hoặc ký bởi 
ít nhất hai người trưởng thành làm chứng cho chữ ký của phụ huynh trên tài liệu.  
Người được ủy quyền không thể ký với tư cách nhân chứng. 

 
Làm sao để Chấm dứt Ủy quyền? 

• Phụ huynh có thể chấm dứt ủy quyền bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn 
bản đến người được ủy quyền.  Giấy chấm dứt ủy quyền này phải được chứng thực 
bằng văn bản bởi một công chứng viên hoặc ký bởi ít nhất hai người trưởng thành làm 
chứng cho chữ ký của phụ huynh trên tài liệu. Bản sao của giấy chấm dứt ủy quyền phải 
được cung cấp cho bất kỳ người hoặc pháp nhân nào đã nhận bản sao giấy ủy quyền 
(ví dụ, trường học hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị). 
 

Tìm thêm Thông tin ở đâu? 
• Xem thông tin về giấy ủy quyền tại: http://www.occourts.org/self-help/probate/medical-

financial-eol/poa.html. 
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Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc 
 
Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc là gì? 

• Nếu phụ huynh đứa trẻ không thể thi hành giấy ủy quyền, người chăm sóc của đứa trẻ 
(một người trưởng thành mà đứa trẻ đó sống chung thay vì phụ huynh) sẽ hoàn thành 
Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc. 

• Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc cho phép người chăm sóc làm những điều 
sau với đứa trẻ: 

o Đăng ký trường học 
o Đăng ký y tế học đường 
o Tìm kiếm các biện pháp chăm sóc sức khỏe khác (chỉ khi người chăm sóc là họ 

hàng đã được chứng nhận), bao gồm điều trị sức khỏe tâm lý 
 “Họ hàng đã được chứng nhận” bao gồm vợ chồng, phụ huynh, phụ 

huynh kế, anh chị em, anh chị em khác cha hoặc mẹ, cô chú, cháu gái, 
cháu trai, anh chị em họ, hoặc ông bà, hoặc vợ chồng của bất kỳ người 
nào trong định nghĩa này, kể cả sau khi hôn nhân đã chấm dứt do một 
người qua đời hoặc ly hôn. 

• Luật pháp yêu cầu phải có điều kiện trường học và y tế để chấp nhận Tuyên thệ Ủy 
quyền của Người chăm sóc. 

• Nếu không có quyền giám hộ do tòa án chỉ định, đa số công ty bảo hiểm y tế sẽ không 
chi trả cho đứa trẻ không phải là con của người mua bảo hiểm. 

• Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc không ảnh hưởng đến quyền của phụ huynh 
hoặc người giám hộ về việc trông nom, chăm sóc và kiểm soát đứa trẻ, nó cũng không 
có nghĩa là người chăm sóc có quyền nuôi đứa trẻ.   

 
Có thể tìm Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc ở đâu? 

• Mẫu đơn có sẵn trực tuyến (http://www.courts.ca.gov/documents/caregiver.pdf) và nên 
được công chứng sau khi hoàn thành.  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha có tại: http://kids-
alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf.  
 

Làm sao để Chấm dứt Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc? 
• Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc hết hạn sau một năm kể từ ngày ký. 
• Phụ huynh có thể hủy bỏ Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc bất kỳ lúc nào.  Phụ 

huynh nên thông báo bằng văn bản cho người chăm sóc, cũng như bất kỳ trường học, 
nhà cung cấp dịch vụ y tế nào đã được gửi Tuyên thệ. 

• Nếu đứa trẻ ngừng sống với người chăm sóc, Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc 
sẽ trở nên vô hiệu, người chăm sóc bắt buộc phải thông báo cho bất kỳ trường học, nhà 
cung cấp dịch vụ y tế nào đã được gửi Tuyên thệ.  

 
Làm sao để Ủy quyền cho Người chăm sóc không phải Họ hàng có quyền quyết định các 
Chương trình Y tế Phi học đường? 

Nếu người chăm sóc không phải họ hàng, phụ huynh có thể ký giấy ủy quyền cho phép 
người chăm sóc quyết định chương trình điều trị y tế cho trẻ vị thành niên.  Điều này cho 
phép người chăm sóc có các quyết định y tế ngoài nhu cầu chăm sóc y tế học đường.  Mẫu 
giấy ủy quyền có sẵn trong gói này. 
 

http://www.courts.ca.gov/documents/caregiver.pdf
http://kids-alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf
http://kids-alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf
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Những nhà cung cấp Dịch vụ Pháp lý Miễn phí hoặc Giá rẻ 
 
Những đoàn thể sau có thể cung cấp tư vấn, thông tin và giải đáp những thắc mắc về quyền 
giám hộ. Họ có thể cung cấp tư vấn, thông tin và giải đáp những thắc mắc về giấy ủy quyền cho 
trẻ vị thành niên và/hoặc Tuyên thệ Ủy quyền của Người chăm sóc: 
 
Santa Clara County Superior Court’s Self-Help Center (Trung tâm Trợ giúp trực thuộc 
Tòa Thượng thẩm Quận Santa Clara) có đội ngũ tòa án (không phải luật sư) để cung cấp 
thông tin về hệ thống tòa án, cũng như thông tin và các mẫu đơn về những trường hợp quyền 
giám hộ. Họ cũng có thể xem xét lại bất kỳ đơn về quyền giám hộ nào quý vị đã hoàn thành.  
The Self-Help Center (Trung tâm Trợ giúp) tọa lạc tại 201 N. First Street in San Jose (số 201N, 
đường số 1, San Jose).  Trung tâm mở cửa vào Thứ hai, Thứ ba và Thứ năm từ 8:30 sáng - 
3:00 chiều.  quý vị hãy sắp xếp đến trước 8 giờ sáng do số lượng lớn người đến tìm kiếm trợ 
giúp; cá nhân sẽ được trợ giúp theo thứ tự.  Nếu quý vị không nói, đọc và viết tiếng Anh giỏi, 
quý vị nên nhờ một người quý vị hoặc họ hàng trưởng thành theo để phiên dịch.  Số điện thoại 
của The Self-Help Center (Trung tâm Trợ giúp) là (408) 882-2926. 
 
Santa Clara County Bar Association (Đoàn Luật sư Quận Santa Clara) cung cấp danh sách 
tham khảo những luật sư có bằng cấp, đã được chọn lọc và có thể tư vấn về luật quyền giám 
hộ, luật di trú và luật gia đình.  Giảm giá cho những cá nhân có tài chính hạn chế.  Để biết thêm 
thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, hãy gọi (408) 971-6822.   
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ỦY QUYỀN CHO BÊN THỨ BA 
CHỮA TRỊ CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN 

 
Tôi là:               Phụ huynh 

  Người giám hộ 
  Người khác có quyền nuôi dưỡng _______________________________  

 (mô tả mối quan hệ pháp lý với trẻ) 
 
của em ___________________________________________________________________. 

                   (tên của trẻ) 
 
Sau đây tôi ủy quyền__________________________________________________________ 
 (tên của người đại diện) 
làm đại diện của tôi có quyền quyết định đối với bất kỳ xét nghiệm chụp quang tuyến, gây mê, 
chẩn đoán hoặc điều trị y tế, phẫu thuật, răng hàm mặt và những chăm sóc của bệnh viện được 
khuyến cáo và phát sinh trong sự giám sát chung hoặc đặc biệt của bất kỳ bác sĩ hoặc nha sĩ 
có giấy phép nào, bất chấp những chẩn đoán hay điều trị đó phát sinh ở phòng khám tư của 
bác sĩ hoặc ở bệnh viện. 
 
 
Tôi hiểu rằng sự ủy quyền này phát sinh trước bất kỳ chẩn đoán, điều trị hoặc sự chăm sóc cụ 
thể nào của bệnh viện, và trao quyền cho đại diện đã nêu tên ở trên có quyền quyết định đối 
với bất kỳ và tất cả chẩn đoán, điều trị hoặc sự chăm sóc của bệnh viện nào như trên mà một 
bác sĩ hoặc nha sĩ có giấy phép khuyến cáo. 
 
 
Sự ủy quyền này tuân theo những điều khoản của Luật Gia đình khoản 6910. 
Sau đây tôi cho phép bất kỳ bệnh viện nào điều trị cho trẻ đã nêu tên ở trên tuân theo những 
điều khoản của Family Code Section 6910 (Luật Gia đình khoản 6910) giao cho đại diện đã nêu 
tên ở trên quyền chăm sóc trẻ sau khi điều trị hoàn tất. Sự ủy quyền này tuân theo những điều 
khoản của Health and Safety Code Section 1283 (Luật Sức khỏe và An toàn khoản 1283). 
 
 
Sự ủy quyền này có hiệu lực đến ngày _____________________________, 20_____,  
 (tháng và ngày) 
trừ khi được rút lại bằng văn bản và được gửi đến đại diện đã nêu tên ở trên. 
 
 
Ngày: _______________________________ Giờ: ________________________ Sáng / Chiều 
 
Tên viết in hoa: _______________________________________________________________  
 (mối quan hệ vòng: phụ huynh/đại diện luật pháp/người có quyền nuôi dưỡng) 
 
Chữ ký: _____________________________________________________________________  
 
 
Tên viết in hoa: _______________________________________________________________  
 (mối quan hệ vòng: phụ huynh/đại diện luật pháp/người có quyền nuôi dưỡng) 
 
Chữ ký: _____________________________________________________________________  
 

(xem mặt sau) 
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THÔNG TIN Y TẾ LIÊN QUAN 
 
 
Tên trẻ: _____________________________________________________________________  
 
 
Ngày sinh của trẻ: ____________________________________________________________  
 
 
Dị ứng với thuốc hoặc thức ăn: _________________________________________________  
 
 
Tình trạng bệnh trẻ đang được điều trị: ___________________________________________  
 
 
Đơn thuốc hiện tại: __________________________________________________________  
 
 
Hạn chế hoạt động: __________________________________________________________  
 
 
Bác sĩ chính (tên và số điện thoại): _______________________________________________  
 
 
Công ty bảo hiểm: _____________________________________________________________  
 
 
Tên mẹ: ____________________________________________________________________  
 
 
Địa chỉ của mẹ: ______________________________________________________________  
 
 
Số điện thoại của mẹ: ________________ ________________ _________________  
 (nơi làm việc)  (nhà riêng)  (khác) 
 
Tên cha:  ___________________________________________________________________ 
 
 
Địa chỉ của cha: ______________________________________________________________  
 
 
Số điện thoại của cha: ________________ ________________ _________________  
 (nơi làm việc)  (nhà riêng)  (khác) 
 
 


