Bây giờ là thời điểm tốt nhất
để thiết lập tư cách làm cha!

Nuôi nấng Trẻ em California

Thiết lập
Tư cách
làm cha

Trẻ em cần cả cha và mẹ nuôi nấng từ khi
sinh ra. Hãy dành cho bé mới sinh của bạn
cơ hội tốt nhất có thể trong đời bằng cách
thiết lập tư cách làm cha càng sớm càng tốt.
Con bạn sẽ hưởng lợi về tình cảm, tài chính
và y tế từ quyết định của bạn.
Một khi tư cách làm cha được thiết lập, cả
cha và mẹ đều có quyền thăm nom hoặc
giám hộ trẻ.
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Tư cách làm cha là gi?

Thiết lập tư cách làm cha bằng trát tòa án.

Tư cách làm cha là một thuật ngữ dành cho người cha hợp pháp của trẻ. Tư cách làm cha có
thể được thiết lập bởi tòa án hoặc theo cách cả cha và mẹ hoàn thành rồi ký vào một tờ khai
tư cách làm cha tại bệnh viện và nhập hồ sơ của bang.

Khi một người được ghi tên làm cha, người đó
sẽ được cung cấp giấy tờ pháp lý để thiết lập tư
cách làm cha và/hoặc quyền nuôi nấng trẻ, bảo
hiểm y tế. Giấy tờ này được gọi là Lệnh triệu tập
và Khiếu nại.
Lệnh triệu tập và Khiếu nại sẽ được cung cấp cho
người cha đã được ghi tên hoặc người nhận dịch
vụ thay mặt người cha đó. Nếu người cha được
ghi tên biết mình là cha của trẻ, người đó có thể
tới cơ quan nuôi nấng trẻ em địa phương và ký
vào một bản thỏa thuận (Điều khoản quy định).

Tư cách làm cha được thiết lập như thế nào?
Hôn nhân
Khi một phụ nữ có chồng mang thai một đứa trẻ thì chồng của người đó
được coi là cha hợp pháp của trẻ và tư cách làm cha được thiết lập mà
cha mẹ không cần thực hiện hành động pháp luật nào.
Tờ khai Tư cách làm cha
Cách dễ dàng nhất để cha mẹ chưa kết hôn thiết lập tư cách làm cha là ký vào mẫu Tờ khai
Tư cách làm cha (CS 909) của Chương trình Cơ hội Tư cách làm cha. Mẫu này được trao
cho những cha mẹ chưa kết hôn tại bệnh viện khi trẻ được sinh. Cả cha và mẹ đều phải ký
vào mẫu để làm mẫu có hiệu lực. Cũng có sẵn mẫu CS 909 này tại cơ quan nuôi nấng trẻ
em tại địa phương, cơ quan hộ tịch và tòa án. Mẫu CS 909 được yêu cầu nếu người cha sẽ
được ghi tên vào giấy khai sinh.

Tại sao thiết lập tư cách
làm cha là quan trọng?
Những lợi ích dành cho trẻ là:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trát Tòa án
Tư cách làm cha có thể được trát tòa án
thiết lập. Nếu cha hoặc mẹ bắt đầu thưa
kiện với cơ quan nuôi nấng trẻ em địa
phương, cơ quan này có thể lập hồ sơ tất
cả các tài liệu cần thiết để lấy trát tòa án.

Biết cả cha và mẹ là những ai.
Giấy tờ pháp lý của cha mẹ trẻ.
Tên người cha sẽ có trong giấy khai sinh.
Chăm nom nuôi nấng từ cả cha và mẹ.
Truy cập hồ sơ y tế gia đình.
Bảo hiểm Y tế, nếu có.
Quyền hưởng thừa kế từ cả cha và mẹ.
Quyền nhận Phúc lợi Xã hội hay trợ cấp cựu chiến binh, nếu có.

Nếu người được ghi tên trong Lệnh triệu tập
và Khiếu nại cho rằng mình không phải là cha
thì phải đệ trình Phúc đáp Khiếu nại với tòa án
trong vòng 30 ngày kể từ khi được cung cấp.
Người này có thể liên lạc với cơ quan nuôi nấng
trẻ em địa phương để thu xếp làm xét nghiệm
xác định xem mình có phải là cha hay không.
Trong xét nghiệm không cần thiết yêu cầu làm
xét nghiệm máu và có thể được thực hiện nhanh
chóng, không gây đau đớn.
Người cha được ghi tên có 30 ngày để trả lời
Lệnh triệu tập và Khiếu nại một cách hợp pháp
hoặc tòa án sẽ chính thức hóa người này là cha
và có thể lệnh cho ông ta/
anh ta phải trả chi phí
nuôi nấng trẻ, cung cấp
bảo hiểm y tế cho trẻ.
Việc người cha được
ghi tên trả lời trong
vòng 30 ngày là rất
quan trọng để thu
nhập của người đó
và lượng thời gian
người đó dành cho
trẻ có thể được
xem xét khi tòa
án đưa ra quyết
định về việc nuôi
nấng trẻ.

