Chương trình Cấp dưỡng Con trẻ của Tiểu
bang California:
Nguồn thông tin dành cho Quý Phụ huynh...

Những lời Khuyên Hữu Ích về việc
Xuất hiện ở Tòa án
Chúng tôi hiểu rằng việc có mặt tại tòa án có thể gây bối rối và đáng sợ. Chúng
tôi hy vọng các gợi ý sau đây sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho ngày điều trần trước tòa
của quý vị.
Đến Đúng giờ - Đến ít nhất 15 phút trước khi phiên điều trần tòa án theo lịch của quý vị bắt đầu. Nếu
quý vị không đến phòng xử án đúng giờ thì trường hợp của quý vị có thể được giải quyết mà không cần
thông tin của quý vị hay phiên điều trần của quý vị có thể bị hủy bỏ.
Sắp xếp Việc Chăm sóc Trẻ - Thông thường trẻ em không được phép vào phòng xử án. Vui lòng chuẩn
bị chăm sóc cho trẻ trước khi ngày xử tại tòa diễn ra.
Mang Hồ sơ Giấy tờ - Xem xét kỹ và hoàn chỉnh tất cả các giấy tờ được yêu cầu trước khi đến tòa. Mang
theo tài liệu chứng minh thu nhập của quý vị và bằng chứng về chi phí chăm sóc trẻ và chi phí bảo hiểm y tế.
Phục trang Phù hợp - Chọn quần áo để đi tới tòa án giống như thể quý vị đang đi tới một cuộc phỏng
vấn xin việc.
Tắt điện thoại cầm tay - Khi đang ở trong phòng xử án, hãy tắt điện thoại cầm tay và tất cả các thiết bị
điện tử khác.
Chuẩn bị Ở lại Cả ngày - Đôi khi Tòa án bận việc với nhiều phiên điều trần. Hãy chuẩn bị để ở lại cả ngày.
Tôn trọng Tòa án - Quý vị sẽ có cơ hội được nói với ủy viên hội đồng cấp dưỡng con trẻ. Đây là cơ hội
để quý vị trình bày về tình huống của mình. Không hướng các ý kiến của quý vị tới bên kia hoặc ngắt lời
những người khác đang nói.

Điều quan trọng là quý vị tham dự buổi điều trần theo lịch trình của quý vị. Các luật sư cấp
dưỡng con trẻ không đại diện cho một trong hai bên. Không ai ngoài quý vị hoặc luật sư của quý
vị có thể đại diện cho quý vị tại tòa án.
Mọi tòa án đều có một điều giải viên luật gia đình để cung cấp thông tin cấp dưỡng con trẻ và
giúp đỡ cha mẹ có được và hoàn tất các biểu mẫu của tòa miễn phí. Thông tin liên lạc có sẵn
trên mạng internet tại địa chỉ: www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/lowcost/flf.htm

Để biết thêm thông tin về phiên điều trần của quý vị
Hãy gọi tới: (866) 901-3212, hoặc TTY: (866) 399-4096

“Cấp dưỡng Con trẻ... Sự Đầu tư vào Tương lai Con em Chúng ta”

Hiệp hội Giám đốc Cấp dưỡng Con trẻ
www.csdaca.org

