IN THE CIRCUIT COURT
OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT,
ORANGE COUNTY, FLORIDA
PROBATE DIVISION
IN RE: GUARDIAN ADVOCACY OF
________________________________,
Case No.:________________________.

INITIAL PLAN OF GUARDIAN ADVOCATE OF THE PERSON/
KẾ HOẠCH BAN ĐẦU CỦA ĐẠI DIỆN GIÁM HỘ VỀ NGƯỜI
FORM J – 1/MẪU J - 1

____________________________________________________________, the Guardian
Advocate of the person of ______________________________________________________
(the person with a developmental disability), who presently resides at
_____________________________________________________________________________,
submits the following plan as the Initial Guardian Advocate Report of this Guardian:/
____________________________________________________________, Đại Diện Giám Hộ
về người của ______________________________________________________ (người bị
khuyết tật về phát triển), hiện đang cư ngụ
tại___________________________________________________________________________
__, nộp bản kế hoạch sau đây như là Báo Cáo Đại Diện Giám Hộ Ban Đầu của Người Giám Hộ
này:
1.

During the period beginning __________________________________________,

and ending _________________________________________________, the Guardian Advocate
proposes the following plan for the benefit of the person with a developmental disability, which
is based upon the Order Appointing a Guardian Advocate:/ Trong giai đoạn bắt đầu từ
__________________________________________, và kết thúc
_________________________________________________, Đại Diện Giám Hộ đề xuất kế
hoạch sau đây vì quyền lợi của người bị khuyết tật về phát triển, dựa trên Lệnh Chỉ Định Giám
Hộ:
a.

Medical, mental or personal care services to be provided for the welfare of
the Ward: /Các dịch vụ y tế, chăm sóc tinh thần và thể chất hoặc các dịch
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vụ chăm sóc cá nhân sẽ được cung cấp vì sức khỏe của Người Được Giám
Hộ:

b.

Social and personal services to be provided for the welfare of the
Ward:/Các dịch vụ giao tiếp xã hội và cá nhân sẽ được cung cấp vì sức
khỏe của Người Được Giám Hộ:

c.

Place and kind of residential setting best suited for the needs of the Ward:
/Địa điểm và dạng cư ngụ phù hợp nhất với nhu cầu của Người Được
Giám Hộ:

d.

Description of health and accident insurance and any other private or
governmental benefits to which the Ward may be entitled to meet any part
of the costs of medical, mental health or related services provided to the
Ward: / Trình bày về bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn cũng như bất
kỳ khoản trợ cấp chính phủ hoặc trợ cấp tư nhân nào khác mà người được
giám hộ có thể được quyền nhận để trang trải bất kỳ một phần chi phí nào
về dịch vụ y tế, sức khỏe tâm thần hoặc các dịch vụ liên quan cung cấp
cho Người Được Giám Hộ:

e.

Physical and mental examinations necessary to determine the Ward’s
medical and mental health treatment needs, including names of those who
will provide examinations and approximate dates for examinations: /Các
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buổi khám sức khỏe thể chất và tâm thần, cần thiết để xác định nhu cầu
chữa trị y tế và điều trị về sức khỏe tâm thần của Người Được Giám Hộ,
trong đó bao gồm cả tên của những người sẽ tiến hành khám và ngày
khám dự tính:

2.

The Guardian Advocate attests that: /Đại Diện Giám Hộ chứng nhận rằng:
The Guardian Advocate has consulted with the Ward and, to the extent
reasonable, honored the Ward’s wishes consistent with the rights retained
by the Ward under the plan /Đại Diện Giám Hộ đã hỏi ý kiến Người Được
Giám Hộ và, trong phạm vi hợp lý, chấp nhận các nguyện vọng của Người
Được Giám Hộ phù hợp với các quyền của Người Được Giám Hộ đó theo
bản kế hoạch.

3.

To the maximum extent reasonable, the plan is in accordance with the wishes of

the Ward. /Trong phạm vi tối đa hợp lý, bản kế hoạch tuân theo đúng nguyện vọng của Người
Được Giám Hộ.

4.

This Initial Plan does not restrict the physical liberty of the Ward more than is

reasonably necessary to protect the Ward or others from serious physical injury, illness or
disease and provides the Ward with medical care and mental health treatment for the Ward’s
physical and mental health./Kế Hoạch Ban Đầu này không hạn chế sự tự do về thể chất của
người được giám hộ ở mức độ quá mức cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ Người Được Giám
Hộ hoặc những người khác tránh thương tích nghiêm trọng, bệnh tật và giúp Người Được Giám
Hộ được chăm sóc chữa trị và điều trị sức khỏe tâm thần vì sức khỏe thể chất và tinh thần của
Người Được Giám Hộ.
Under penalties of perjury, I declare that I have read the foregoing, and the facts alleged
are true to the best of my knowledge and belief. /Theo hình phạt về tội khai man, tôi xác nhận
rằng tôi đã đọc phần ở trên, và các thông tin đó là đúng theo sự hiểu biết và tin tưởng nhất của
tôi.
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Signed on /Ký tên ngày ________________________

______________________________
Guardian Advocate /Đại Diện Giám Hộ
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