Quyền Giám Hộ và Bảo Vệ Quyền Lợi qua Người Giám Hộ
Quyền Giám Hộ và Bảo Vệ Quyền Lợi qua Người Giám Hộ là các
mối quan hệ pháp lý giữa người giám hộ và người được giám hộ (phụ
thuộc vào quyền giám hộ hoặc việc bảo vệ quyền lợi qua người giám hộ),
theo lệnh của tòa án có thẩm quyền pháp lý thích hợp. Tại Florida, Tòa
Chứng Thực Di Chúc có quyền hạn pháp lý tuyệt đối trong việc chỉ định
người giám hộ cho trẻ vị thành niên, người lớn mất năng lực và người lớn
bị khuyết tật về phát triển theo luật bảo vệ quyền lợi qua người giám hộ.
Các cá nhân hoặc tổ chức muốn làm người giám hộ và người giám hộ bảo
vệ quyền lợi (Xem Luật Florida 393.12) đều có các quyền hạn, nghĩa vụ và
trách nhiệm tương tự như qui định trong các Điều Luật Florida chương 744
hoặc các quyền hạn và nghĩa vụ theo lệnh tòa theo mục 744.
Quyền giám hộ có thể được lập cho thân thể (người) của người
được giám hộ, cho tài sản của người được giám hộ hoặc cho cả hai.
Quyền giám hộ đối với thân thể của trẻ vị thành niên khác với quyền giám
hộ trông nom trẻ vị thành niên. Tòa Án Chứng Thực Di Chúc không có
thẩm quyền giao quyền giám hộ về thân thể của một đứa trẻ vị thành niên
có cha mẹ đang còn sống cho bất kỳ ai không phải là người cha (mẹ) đó
khi không có sự chấp thuận của mỗi người cha (mẹ) đang còn sống hay
không gửi thông báo cho từng người trong số họ. Người giám hộ về thân
thể không nhất thiết phải là người giám hộ về tài sản, mặc dù một người
hoàn toàn có thể đảm trách cả hai. Có thể có hai hoặc nhiều người giám
hộ, trong trường hợp đó những người này sẽ được gọi là người đồng giám
hộ.
Theo Các Qui Chế Tòa Án Florida, Qui Chế Chứng Thực Di Chúc
5.030, để có được quyền giám hộ đối với một đứa trẻ vị thành niên hoặc
người lớn già yếu hoặc người khác ở tuổi thành niên, quý vị phải thuê luật
sư—việc bảo vệ quyền lợi qua người giám hộ theo Luật Florida 393.12 liên
quan đến người bị khuyết tật về phát triển là ngoại lệ của qui chế này. Đối
với trẻ vị thành niên, luật sư sẽ nộp đơn xin và đơn đề nghị thay mặt cho
người giám hộ được đề xuất. Trong trường hợp là người lớn thành niên,
luật sư sẽ nộp Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Mất Năng Lực, trong đó giải
thích tình trạng được cho là mất năng lực và Đơn Xin Chỉ Định Làm Người

Giám Hộ thay mặt cho người muốn giám hộ. Sau khi Đơn Xin Xác Nhận
Tình Trạng Mất Năng Lực đã nộp, Tòa Án sẽ chỉ định một luật sư để gặp
và bảo vệ quyền lợi của người bị coi là mất năng lực. Tòa Án cũng sẽ chỉ
định ba thành viên Ủy Ban Thanh Tra để đánh giá người bị coi là mất năng
lực và nộp văn bản báo cáo cho biết các năng lực của người đó.
Tại Tòa Án Lưu Động số Chín, để vấn đề quyền giám hộ được đưa
ra xét xử, tất cả những người giám hộ và người giám hộ bảo vệ quyền lợi
được đề xuất phải qua thủ tục Xác Minh Lý Lịch Trực Tiếp Cấp Độ Hai
(Quý vị có thể tìm hiểu thông tin về nơi cung cấp dịch vụ xác minh trực tiếp
tại http://www.ninthcircuit.org/research/court-forms/probate) để xác định
đương đơn có tiểu sử không đủ điều kiện hoặc có quá trình phạm tội
không tiết lộ hay không. Kết quả xác minh lý lịch phải do Sở Thi Hành Luật
Pháp Florida và Cục Điều Tra Liên Bang trực tiếp gửi cho ORI
(FL048094Z) được ấn định cho người giám hộ gia đình. Nếu phát hiện
thấy có hành động phạm tội hoặc che giấu án quyết hoặc án quyết về tình
trạng phụ thuộc, luật sư hoặc người giám hộ bảo vệ quyền lợi được đề
xuất sẽ nhận được thư giải thích rằng có sự kiện khiến họ không hội đủ
điều kiện. Luật Florida 744.309(3) qui định, “Những người bị kết án phạm
trọng tội hoặc người, do tình trạng mất năng lực hoặc bệnh tật, không có
khả năng thực hiện các nghĩa vụ của người giám hộ, hoặc không phù hợp
để thực hiện các nghĩa vụ của người giám hộ, sẽ không được chỉ định làm
người giám hộ. Ngoài ra, những người bị tòa án kết tội có hành vi ngược
đãi, hoặc bỏ bê trẻ em như định nghĩa trong mục 39.01 hoặc mục
984.03(1), (2), và (37), hoặc người bị tuyên án phạm tội, cho dù án quyết
như thế nào, hoặc nhận tội không tranh cãi hoặc phạm bất kỳ tội nào bị
nghiêm cấm theo mục 435.04 hoặc điều luật tương tự của khu vực có
thẩm quyền tài phán khác sẽ không được chỉ định làm người giám hộ.”
Nhân viên giám sát của tòa án tiến hành thủ tục xác minh tín dụng
đối với tất cả các đương đơn muốn được chỉ định làm Người Giám Hộ Tài
Sản tại Tòa Án Lưu Động số Chín. Nếu kết quả thẩm tra quá trình sử dụng
tín dụng của người giám hộ được đề xuất cho thấy không có vấn đề gì
đáng lo ngại, một văn kiện xác nhận không có vấn đề rắc rối về tín dụng sẽ
được lưu trong hồ sơ của Tòa Án. Tuy nhiên, nếu có vấn đề về quá trình
sử dụng tín dụng, đương đơn sẽ được đề nghị giải thích nguyên nhân

bằng văn bản. Sau khi nhận được văn bản giải thích, tài liệu giải thích về
tín dụng của người giám hộ đề xuất sẽ được lưu cùng với giấy xác nhận
của người giám hộ đó.
Theo Luật Florida 393.12, một người muốn trở thành người giám hộ
bảo vệ quyền lợi của một người bị khuyết tật về phát triển không bắt buộc
phải thuê luật sư. Tuy nhiên, không được phép coi một người bị khuyết tật
về phát triển là mất năng lực chỉ bởi vì người đó nhận các dịch vụ trợ giúp
nội trú. Một người muốn trở thành người giám hộ bảo vệ quyền lợi cho
một người bị khuyết tật về phát triển có thể hiểu chút ít, nhưng không phải
là tất cả, các quyền hạn của mình phải nộp đơn xin thích hợp (tất cả các
mẫu đơn xin làm người giám hộ bảo vệ quyền lợi và hướng dẫn cách điền
đơn đều có sẵn để quý vị xem và tải xuống tại
http://www.ninthcircuit.org/research/court-forms/probate-guardianadvocate), cùng với chứng từ chẳng hạn như bản IEP, Tài Liệu Khám Tâm
Lý và hồ sơ bệnh án.
Ngay khi một luật sư được chỉ định cho người bị coi là mất năng lực,
Tòa Án sẽ chỉ định một luật sư đại diện cho người được giám hộ trong
trường hợp bảo vệ quyền lợi qua người giám hộ.
Những người bị coi là mất năng lực và khuyết tật về phát triển phải
có mặt tại buổi điều trần phán quyết, trừ khi người đó không thể tham dự,
hoặc luật sư của người được giám hộ từ bỏ quyền tham gia hoặc trừ khi
có thể đưa ra lý do chính đáng về việc người đó không nên tham dự.
Trong vòng sáu mươi ngày kể từ ngày ban hành Thư Xác
Nhận Quyền Giám Hộ, người giám hộ/người giám hộ bảo vệ quyền lợi cho
người đó phải nộp bản Kế Hoạch Ban Đầu và Bằng Chứng Tống Đạt bản
Kế Hoạch Ban Đầu. Nếu đồng thời cũng là Người Giám Hộ Tài Sản, người
giám hộ đó cũng phải nộp danh sách kiểm kê toàn bộ tài sản của người
được giám hộ (bất động sản và tài sản cá nhân). Những người là Giám
Hộ Thân Thể hàng năm phải nộp bản Kế Hoạch Hàng Năm, cùng với Báo
Cáo của Bác Sĩ. Những người là Giám Hộ Tài Sản cũng phải nộp các
Danh Sách Kết Toán Hàng Năm.

Sau khi được chỉ định, người giám hộ/người giám hộ bảo vệ quyền
lợi sẽ có bốn tháng để tham gia khóa học về quyền giám hộ gia đình đã
được tòa án phê duyệt. Tại Tòa Án Lưu Động số Chín, Seniors First (407297-9980), địa chỉ 5395 L.B. McLeod Road, Orlando, Florida 32811, dạy
lớp hướng dẫn người giám hộ gia đình duy nhất được phê chuẩn.
Người giám hộ và người giám hộ bảo vệ quyền lợi được chỉ định để
bảo vệ người được giám hộ và tài sản của người đó, cũng như bảo vệ
quyền lợi cho người được giám hộ đó. Người được giám hộ có quyền
được đối xử một cách nhân đạo, tôn trọng và đàng hoàng. Họ cũng có
quyền có khách đến thăm, không bị phân biệt đối xử, được giáo dục, nhận
dịch vụ, có không gian riêng tư, và sống độc lập ở mức tối đa có thể. Cuối
cùng, với tư cách là người giám hộ và người giám hộ bảo vệ quyền lợi,
quý vị có trách nhiệm nộp bản Gợi Ý về Năng Lực nếu người được giám
hộ bắt đầu có khả năng thi hành bất kỳ quyền hạn nào đã bị tước bỏ.

