Giấy Ủy Quyền Cha Mẹ/Người
Giám Hộ
Tôi xác nhận rằng tôi là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của:

__________________________________________________

_______________________

(HỌ TÊN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN)

(NGÀY SINH)

__________________________________________________

________________________

(HỌ TÊN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN)

(NGÀY SINH)

__________________________________________________

________________________

(HỌ TÊN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN)

(NGÀY SINH)

Tôi ủy quyền cho

Chad Jackson, President, Fairmont Schools, Inc.
________________________________________________
(HỌ TÊN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

1575 West Mable Street, Anaheim, CA 92802
______________________________________________________________________________
(ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG VÀ MÃ ZIP CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

_____________________________________________________________________________
(SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

(SỐ ĐIỆN THOẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

làm người được ủy quyền của người ký tên bên dưới về (các) trẻ vị thành niên.

•

□

Tôi ủy quyền cho người được ủy quyền đối với tất cả quyền hạn và thẩm quyền của tôi về việc chăm 		
sóc, quản lý và về tài sản của (các) trẻn vị thành niên này, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền ghi 		
danh cho (các) trẻ vị thành niên này vào trường học, kiểm tra và nhận bản sao học bạ và các hồ sơ 		
khác về (các) trẻ vị thành niên này, quyền tham dự các hoạt động của nhà trường và các sự kiện khác 		
liên quan đến (các) trẻ vị thành niên này, và quyền đồng ý hoặc không đồng ý hoặc miễn trừ liên quan 		
đến các hoạt động của nhà trường, chẳng hạn như các chuyến dã ngoại ngoài khuôn viên trường, các 		
dự án phục vụ cộng đồng, các hoạt động ngoài trời khác nhau, có thể gồm có leo núi, chèo thuyền 		
kayak, chèo thuyền độc mộc, v.v., điều trị y tế và nha khoa, và bất kỳ hoạt động nào, sự kiện hay sự 		
điều trị nào khác có thể liên quan đến (các) trẻ vị thành niên này.
HOẶC

□

Tôi ủy quyền cho người được ủy quyền đối với các quyền hạn và trách nhiệm cụ thể sau đây (viết vào):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
VUI LÒNG XEM TRANG SAU ĐỂ BIẾT CÁC CHỮ KÝ BẮT BUỘC
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Giấy Ủy Quyền Cha Mẹ/Người
Giám Hộ
Giấy ủy quyền này không bao gồm quyền hạn hay thẩm quyền cho phép người được ủy quyền đồng ý về
việc kết hôn hoặc nhận nuôi đối với (các) trẻ vị thành niên này.
AUGUST 1, 2021
Quyền đại diện này có hiệu lực trong Năm Học 2021-22, kể từ_________________
và kết thúc vào
JULY 31, 2022
_________________.
Tôi bảo lưu quyền rút lại giấy ủy quyền này vào bất kỳ lúc nào.

Bởi: _________________________________________________
(CHỮ KÝ CỦA CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP)

Ngày: __________________________

CHỮ KÝ HOẶC PHẢI (1) CÓ CÔNG CHỨNG HOẶC (2) CÓ SỰ LÀM CHỨNG CỦA HAI NGƯỜI TRƯỜNG THÀNH. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY
QUYỀN KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG.

________________________________________________________ Ngày: __________________________
NGƯỜI LÀM CHỨNG #1 - CHỮ KÝ

________________________________________________________
NGƯỜI LÀM CHỨNG #1 - TÊN VIẾT IN

________________________________________________________ Ngày: __________________________
NGƯỜI LÀM CHỨNG #2 - CHỮ KÝ

_________________________________________________________________________________________
NGƯỜI LÀM CHỨNG #2 - TÊN VIẾT IN

_________________________________________________________________________________________

Theo đây tôi chấp nhận được ủy quyền đối với

					

____________________________________

			

(CÁC) TRẺ VỊ THÀNH NIÊN)

như được cho biết trong giấy ủy quyền này.

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

____________________________________________________,
Chad Jackson, President, Fairmont Schools, Inc.
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Hướng Dẫn về Giấy Ủy Quyền
Cha Mẹ/Người Giám Hộ
Giấy ủy quyền này ủy quyền cho một người khác (được gọi là "người được ủy quyền") để đưa ra các quyết định
về (các) trẻ vị thành niên thay cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của (các) trẻ vị thành niên đó. "Người
được ủy quyền" có thể là bất kỳ người nào đáng tin cậy và không nhất thiết phải là luật sư. Giấy này không phải
là lệnh tòa. Giấy này được chấp nhận bởi nhiều, nhưng không phải tất cả, các cá nhân hay tổ chức như bằng
chứng cho thấy rằng người này có quyền hợp pháp đưa ra quyết định cho (các) trẻ này.

__________________________________________________________________________________________

Cha/mẹ nếu không đồng ý với quyết định của người được ủy quyền có thẩm quyền cao hơn đối với trẻ so với
người được ủy quyền. Không thể sử dụng giấy này để chuyển quyền quản lý hoặc thay thế quyền của cha/mẹ
kia. Giấy này không ảnh hưởng đến quyền của cha mẹ của trẻ về việc chăm sóc, quản lý và kiểm soát trẻ và có
thể được rút lại vào bất kỳ lúc nào.
Trước tiên, hãy điền thông tin cụ thể về (các) trẻ và người được ủy quyền như được cho biết trên mẫu đơn. Tiếp
theo, cho biết các quyền mà quý vị trao cho người được ủy quyền đối với (các) con vị thành niên của quý vị. Ô
đầu tiên là dành cho sự ủy quyền chung, ủy quyền đối với tất cả quyền hạn thường có của cha mẹ đối với (các)
con. Ô thứ hai cho phép quý vị cho biết các trách nhiệm và quyền hạn cụ thể mà quý vị muốn ủy quyền. Nếu quý
vị chọn các quyền hạn cụ thể, hãy đảm bảo liệt kê những quyền hạn đó là gì trong ô đã cho.
Giấy ủy quyền đã điền phải có chữ ký của cả cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và người được ủy quyền.
Lập một số bản sao của giấy này vì quý vị sẽ có khả năng phải cung cấp một bản cho mỗi cá nhân hoặc tổ chức
mà người được ủy quyền sẽ cần phải giao dịch với họ thay mặt (các) trẻ. Trình cho họ bản gốc, và giao cho họ
bản sao. Cất bản gốc ở nơi an toàn.
Sự ủy quyền cha mẹ/người giám hộ có hiệu lực tối đa một năm. Quý vị có thể giới hạn thời hạn này bao lâu cũng
được, nhưng quý vị không thể gia hạn quá một năm. Nếu quý vị cần một giấy ủy quyền khác sau một năm, có
thể ký giấy ủy quyền mới.
Cha/mẹ ủy quyền có thể rút lại quyền đó vào bất kỳ lúc nào, ngay cả trước ngày hết hạn của giấy ủy quyền. Tốt
nhất nên yêu cầu rút lại bằng văn bản. Chúng tôi có đính kèm mẫu đơn có tên là Rút Lại Quyền Đại Diện. Nếu
quý vị là cha/mẹ rút lại giấy ủy quyền, hãy đảm bảo điền vào giấy rút lại và gửi cho người mà quý vị đã ủy quyền
và cho những cá nhân hoặc tổ chức mà quý vị đã giao bản sao của giấy ủy quyền cho họ. Việc rút lại sẽ có hiệu
lực ngay sau khi giao.
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