IN THE CIRCUIT COURTOF
THE NINTH JUDICIAL COURT
ORANGE COUNTY, FLORIDA
PROBATE DIVISION
VỀ VIỆC: ĐẠI DIỆN GIÁM HỘ CỦA
_____________________________________
Hồ sơ số: ____________________________

ORDER APPOINTING GUARDIAN ADVOCATE OF THE PERSON AND PROPERTY
LỆNH CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN GIÁM HỘ VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN
MẪU Q

Sau khi xem xét đơn Xin Chỉ Định (các) Đại Diện Giám Hộ về Người, Tòa thấy rằng
_______________, người có tình trạng khuyết tật về phát triển đòi hỏi phải chỉ định một Đại Diện
Giám Hộ về người dựa trên các kết luận và kết quả tìm hiểu sau đây, chiếu theo mục 393.12(8),
Đạo Luật Florida:
1. Tính chất và mức độ không có năng lực ra quyết định của người đó là:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Cho biết chính xác các mặt trong đó người bị khuyết tật về phát triển không có khả năng
quyết định sáng suốt về việc chăm sóc chữa trị của người đó hoặc để đáp ứng các yêu cầu thiết yếu
về sức khỏe thể chất hoặc an toàn của người đó:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Các tình trạng khuyết tật cụ thể theo luật thuộc diện qui định cho người có tình trạng
khuyết tật về phát triển là:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4. Các quyền hạn và nghĩa vụ của Đại Diện Giám Hộ là:
(___) quyết định nơi cư trú;
(___) đồng ý cho điều trị y tế, nha khoa, và giải phẫu;
(___) ra quyết định về môi trường giao tiếp xã hội hoặc các vấn đề giao tiếp xã hội khác
trong cuộc sống của người có tình trạng khuyết tật về phát triển đó;
(____) ký hợp đồng;
(____) kiện tụng và biện hộ;
(____) xin trợ cấp chính phủ;
(____) quản lý tài sản của người có tình trạng khuyết tật về phát triển
Không cần phải có sự cho phép trước cụ thể của Tòa Án, như qui định trong mục
744.3725, Đạo Luật Florida, Đại Diện Giám Hộ không được:
(a) đưa người có tình trạng khuyết tật về phát triển đó vào một cơ sở, viện, hoặc nơi cung
cấp dịch vụ có giấy phép hành nghè mà không qua các thủ tục sắp xếp nơi ăn chốn ở chính thức,
chiếu theo Chương 393, Đạo luật Florida;
b) đồng ý cho người bị khuyết tật về phát triển đó tham gia bất kỳ thủ tục, buổi khám, hay
hoạt động nghiên cứu thử nghiệm nào liên quan tới y sinh hoặc hành vi;
(c) đồng ý cho tiến hành triệt sản hoặc phá thai đối với người khuyết tật đó;
(d) đồng ý ngừng sử dụng các hệ thống trợ sinh đối với người bị khuyết tật về phát triển đó
(e) viết đơn xin ly hôn cho người được giám hộ đó
(f) thực thi bất kỳ thẩm quyền nào đối với bất kỳ người đại diện chăm sóc sức khỏe nào
được chỉ định theo bản chỉ dẫn trước có hiệu lực với chữ ký của người khuyết tật đó, chiếu theo
Chương 765, Đạo luật Florida, trừ khi theo lệnh khác của Tòa án này.
__________________________________________________ (người bị khuyết tật về phát triển) sẽ
giữ tất cả các quyền hạn pháp lý trừ các quyền được cụ thể giao cho Đại Diện Giám Hộ theo lệnh
tòa án.

TÒA ÁN RA LỆNH VÀ PHÁN QUYẾT NHƯ SAU:
1. ____________________________________ hội đủ điều kiện làm đại diện giám hộ về
người và theo đây được chỉ định làm Đại Diện Giám Hộ về Người và
Tài sản của_______________________________________________________ (người bị khuyết
tật về phát triển)
2. Đại Diện Giám Hộ sẽ chỉ thi hành các quyền mà Tòa án thấy rằng người bị khuyết tật đó
không có khả năng tự thi hành, như trình bày ở trên trong tài liệu này. Theo đây người khuyến tật
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về phát triển không còn được giữ các quyền nói trên, và các quyền này được giao cho Đại Diện
Giám Hộ.
3. Sau khi tuyên thệ và nộp bản tuyên thệ theo yêu cầu và nộp đơn xin chỉ định người đại
diện nhận giấy tờ và chấp nhận, và đóng tiền bảo lãnh với số tiền là
_______________________________ trả cho Thống Đốc Tiểu Bang Florida và tất cả những người
kế nhiệm, với điều kiện người giám hộ trung thành thực hiện tất cả các nghĩa vụ, thư xác nhận
quyền giám hộ sẽ được ban hành.
4. Đại Diện Giám Hộ phải đưa tài sản đó vào một tài khoản được giới hạn tại một tổ chức
tài chánh qui định chiếu theo Mục 69.031, Đạo Luật Florida, trong đó bao gồm tài sản sau đây của
Người Được Giám Hộ:

ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ BAN HÀNH LỆNH tại tòa án ở Orlando, Orange County,
Florida, ngày _________tháng __________________, 20___

______________________________
Thẩm Phán Tòa Án Lưu Động

Những người nhận bản sao:
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