VẤN ĐỀ VỀ DI TRÚ: CHỌN CHILDCARE NẾU BỊ CẤM TÚC HOẶC DI DỜI
* Tờ hướng dẫn này có thể giúp hướng dẫn gia đình bạn các cuộc thảo luận và quyết định chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp như
cấm túc và di dời. Nó không có mục đích tư vấn pháp lý.

CHIA SẺ KẾ HOẠCH
 Nói chuyện với con bạn về những gì sẽ xảy ra nếu có trường hợp khẩn cấp
o Hãy trung thực — bạn không muốn sợ hãi và lo lắng cho con bạn, nhưng bạn cũng muốn chúng được
chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra để chúng có thể cảm thấy an toàn
o Nói cho con của bạn biết ai sẽ chăm sóc chúng và chia sẻ “kế hoạch” cho việc chăm sóc
o Hãy để con bạn biết ai có thể, và những người không thể, đón họ từ trường học
o Giúp con bạn biết cách liên lạc với người chăm sóc đáng tin cậy
 Cập nhật tất cả thông tin liên hệ khẩn cấp
o Đảm bảo rằng trường học, các nhà giữ trẻ, các đội thể thao và tất cả các hoạt động đều có người có
thể chăm sóc trẻ được liệt kê là liên lạc khẩn cấp
KẾ HOẠCH VÀ THÔNG TIN CHĂM SÓC TRẺ?
người mà bạn muốn chăm sóc cho con bạn nếu bạn bị cấm túc hoặc bị di dời có thể là một người thân hoặc đáng tin
cậy. Chọn một người có tình trạng nhập cư ổn định hoặc vĩnh viễn. Dưới đây là một số cách mà bạn có thể yêu cầu họ
chăm sóc con bạn:
THỎA THUẬN QUA LỜI NÓI
Thảo luận với một người thân hoặc người lớn đáng tin cậy. Nói cho họ biết mong muốn của bạn cho con bạn nếu
bạn bị cấm túc hoặc bị di dời và nói về việc liệu họ có đáp ứng những mong muốn đó để chăm sóc con bạn nếu
bạn không thể. Họ có thể giúp tạm thời nếu bạn bị cấm túc trong một thời gian ngắn hoặc dài. Nếu cả hai bạn
đồng ý, thì bạn thực hiện một THỎA THUẬN QUA LỜI NÓI.
 LỢI ÍCH: Dễ dàng và không chính thức; không cần tòa án hoặc quy trình pháp lý chính thức; quyền của cha mẹ cura bạn
không bị ảnh hưởng
 GIỚI HẠN: Người chăm sóc con của bạn theo thỏa thuận này không có thẩm quyền pháp lý để đưa ra quyết
định liên quan đến y khoa hoặc trường học cho con của bạn. Vì vậy, nếu bạn bị trục xuất, thì điều này có thể
làm cho việc chăm sóc con bạn trở nên rất khó khăn.
*** Lưu ý - bác sĩ nhi khoa hoặc văn phòng chuyên khoa của bạn có thể có các mẫu “chấp thuận bằng proxy” mà bạn
có thể ký tên để cho phép người khác mang con bạn đến nơi chăm sóc y tế.
GIÁM HỘ
Nếu bạn muốn ai đó chăm sóc con bạn khi bạn vắng mặt thường xuyên hơn và chính thức hơn, thì bạn có thể yêu cầu
tòa án bổ nhiệm người giám hộ. Điều này sẽ không chấm dứt quyền của bạn với tư cách là phụ huynh, nhưng nó sẽ
giới hạn. Người giám hộ sẽ có quyền giám hộ hợp pháp và toàn diện.
 LỢI ÍCH: Người giám hộ có quyền trông giữ và có thể xử lý tất cả các quyết định và chăm sóc con bạn mà không
cần có bất kỳ giấy tờ hoặc sắp xếp nào khác
 GIỚI HẠN: Phải được thực hiện một cách chính thức qua tòa án - bạn không thể tự viết ra giấy tờ giám hộ; để
tiếp tục nhiệm vụ của cha mẹ, bạn phải trở lại tòa án để loại bỏ trách nhiệm giám hộ
**Trước khi thực hiện các bước để giám hộ, xin vui lòng tham khảo ý kiến với một luật sư.
Family Voices, Inc. ♥ PO Box 31788, Albuquerque, NM 87176 ♥ Phone: 505.872.4774 ♥ Toll-free: 888-835-5669 ♥ Fax: 505.872.4780
www.familyvoices.org ♥ www.fv-ncfpp.org ♥www-fv-impact.org ♥ http://www.fvkasa.org

GIẤY ỦY QUYỀN
Văn bản này cho phép hành động hoặc đưa ra quyết định cho bạn theo những cách rất cụ thể. Ví dụ, nếu bạn bị cấm túc
trong 6 tháng, bạn có thể ủy quyền cho ai đó trong thời gian đó để thanh toán hóa đơn, chăm sóc nhu cầu y tế của con
bạn và xử lý các quyết định liên quan đến trường học khi bạn vắng mặt. (LƯU Ý- Tại California, một giải pháp thay thế
cho POA có sẵn- “Bản Khai Có Tuyên Thệ Cho Phép của Người Chăm Sóc”)
 Nó CHO PHÉP bạn trao quyền cho một người lớn khác quết định vấn đề về y tế, giáo dục, tài chính và gia đình / chăm sóc
cho con của bạn.
 KHÔNG CHO PHÉP chuyển quyền nuôi con của bạn - chỉ tòa án có quyền đó.
** Trước khi tiến hành bước Ủy quyền, vui lòng tham khảo ý kiến luật sư.
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