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THỦ TỤC NỘP ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VÀ/HOẶC HOÀN TRẢ 

CHI PHÍ HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI 

 

 

Thông tin sau đây sẽ giúp quý vị điền vào mẫu đơn được đính kèm để nộp đơn xin hưởng Chương Trình Hỗ 
Trợ Nuôi Con Nuôi và để nộp đơn xin hoàn trả chi phí hoàn tất đăng ký việc nuôi con nuôi của quý vị. Xin 
hoàn tất mẫu đơn xin này cho mỗi trẻ. Đơn xin sẽ được Chuyên Viên Tư Vấn Chương Trình Hỗ Trợ Nuôi 
Con Nuôi tái xét.  

 

MỤC I: NỘP ĐƠN XIN HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NUÔI CON NUÔI  

Ghi thông tin sau đây:  

• Họ, tên và tên lót của trẻ sẽ được nhận làm con nuôi và tên dự kiến của trẻ được nhận làm con nuôi.  

• Ngày sinh của trẻ.  

• Tên, ngày sinh, chủng tộc và nghề nghiệp hiện tại của quý vị.  

• Địa chỉ, thành phố, tiểu bang, mã bưu chính, mã vùng, số điện thoại. 

 

MỤC II: CHI PHÍ HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI ĐỂ HOÀN TRẢ 

(Điền vào mục này nếu quý vị đang yêu cầu hoàn trả chi phí phát sinh khi hoàn tất đăng ký việc nuôi con nuôi). Các chi 
phí này có thể được ước tính. KHOẢN HOÀN TRẢ TỐI ĐA LÀ $1,500.00. 

 

A. Lệ phí pháp lý là các khoản phí mà quý vị đã chi trả cho luật sư về các dịch vụ, phí nộp hồ sơ tòa án, phí sao chép 
và giấy khai sinh.  

 

B. Chi phí đi lại là các chi phí mà quý vị phải trả khi đi lại để thăm trẻ trước khi gởi nuôi trong nhà quý vị. Khoản hoàn 
trả cùng mức với nhân viên tiểu bang.  

 

C. Chi phí y tế về (các) báo cáo kiểm tra sức khỏe từ bác sĩ của quý vị và/hoặc (các) buổi khám sức khỏe cho trẻ sẽ 
được nhận làm con nuôi của quý vị. 

  

D. Lệ phí của Cơ Quan Dịch Vụ Con Nuôi là các khoản phí mà quý vị đã trả cho một cơ quan tư nhân.  

 

Sau khi hoàn tất đăng ký việc nuôi con nuôi, các chi phí ủy quyền của quý vị sẽ được hoàn trả khi chúng tôi nhận 
được giấy tờ sau đây:  

• Bản sao được xác nhận của sắc lệnh nuôi con nuôi 

• Bản sao các hóa đơn cho thấy quý vị đã chi trả các dịch vụ mà quý vị đã ghi thành từng khoản trong mẫu đơn  

• Biên nhận hợp lệ về các chi phí đã chi trả, hoặc  

• Bản sao chi phiếu được hủy  

 

Khoản hoàn trả sẽ được chi trả cho gia đình 30 ngày kể từ khi nhận được các giấy tờ trên đây. 

  

MỤC III: CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC YÊU CẦU  

Xin đánh dấu vào các ô cho biết quý vị đang yêu cầu các dịch vụ nào mang lại lợi ích cho trẻ đang được quý vị nhận 
làm con nuôi và quý vị hiểu yêu cầu của các dịch vụ đó. Nếu đây là việc nuôi con nuôi của hai phụ huynh, cả hai phụ 
huynh phải ký và ghi tên vào mẫu đơn này.  
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MỤC I– VIỆC NỘP ĐƠN XIN HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NUÔI CON NUÔI  

TÊN KHAI SINH CỦA TRẺ ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI (Họ, 
Tên, Tên Lót) 

      

TÊN DỰ KIẾN CỦA TRẺ ĐƯỢC NHẬN LÀM CON 
NUÔI (Họ, Tên, Tên Lót) 

      

NGÀY SINH 

      

(CÁC) PHỤ HUYNH CÓ KHẢ NĂNG LÀ CHA MẸ NUÔI 

(CÁC) TÊN 

(HỌ, TÊN, TÊN LÓT) 
NGÀY SINH CHỦNG TỘC NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI 

                        

                        

ĐỊA CHỈ 

      

THÀNH PHỐ 

      

TIỂU BANG 

      

MÃ VÙNG 

      

SỐ ĐIỆN THOẠI THƯỜNG DÙNG 

      

SỐ ĐIỆN THOẠI KHÁC 

      

E-MAIL 

      

MỤC II –CHI PHÍ HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI ĐỂ HOÀN TRẢ 

Quý vị có hội đủ điều kiện để được hoàn trả các chi phí đăng ký việc nuôi con nuôi từ sở làm của quý 
vị hay bất kỳ các nguồn nào khác không?  

  Có      Không 

Nếu có, từ ai:        Số tiền hiện có $       

A. LỆ PHÍ PHÁP LÝ      
CHỈ SỬ 

DỤNG CHO 
VĂN PHÒNG 

ĐÃ CHẤP 
THUẬN 

C. CHI PHÍ Y TẾ 
CHỈ SỬ DỤNG 

CHO VĂN 
PHÒNG ĐÃ 

CHẤP THUẬN 

Phí luật sư $        Sức khỏe gia đình $        

Chi phí tòa án/nộp đơn $        Sức khỏe con nuôi $        

Phí sao chép $        Khác: 

      

$        

Giấy Khai Sinh  $        

Khác $        

B. CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỂ HOÀN TẤT QUY TRÌNH GỞI NUÔI  

Bữa ăn  $        D. PHÍ CƠ QUAN DỊCH VỤ CON 
NUÔI: 

$        

Nơi ăn ở  $        

Đi lại:       dặm tại  $        E. TỔNG SỐ TIỀN  

    (Thêm A, B, C và D) 
$       

MỤC III – CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC YÊU CẦU 

Tôi đang yêu cầu các dịch vụ sau đây: (Xin đánh dấu vào các ô 
dịch vụ và ký tắt vào mục hiểu được các yêu cầu dịch vụ của quý 
vị).  

  Trợ cấp hàng tháng để hỗ trợ một số chi phí trực tiếp liên 

quan đến các nhu cầu được xác định của trẻ.  

      /       Tôi hiểu rằng số tiền trợ cấp sẽ được thương lượng 

với chuyên viên tư vấn chương trình hỗ trợ nuôi con nuôi.  

Việc tái xét thỏa thuận Hỗ Trợ Nuôi Con Nuôi sẽ được hoàn tất 
theo yêu cầu và một bản sao bản khai thuế thu nhập hiện tại 
của liên bang (IRS 1040) phải được cung cấp với điều kiện là 
khoản chi trả hoặc dịch vụ được nhận.  

  Chi phí hoàn tất đăng ký việc nuôi con nuôi 

      /        Tôi hiểu rằng để nhận được khoản hoàn trả 

mà tôi phải trình nộp bản sao sắc lệnh nuôi con nuôi, cũng 
như biên nhận và/hoặc bằng chứng của khoản chi trả liên 

quan đến đăng ký việc nuôi con nuôi.  

  Tư vấn 

      /        Tôi hiểu rằng các dịch vụ tư vấn và đánh giá 

được giới hạn và phải được yêu cầu và được chấp thuận 
trước khi dịch vụ bắt đầu. Nếu con tôi được bảo hiểm tư nhân 
bao trả, hóa đơn phải được gởi trước tiên.  

  Bảo hiểm y tế (Medicaid tiêu đề XIX) 

      /        Tôi hiểu rằng nếu con tôi được bảo hiểm tư 

nhân bao trả, hóa đơn phải được gởi trước tiên.  

CHỮ KÝ CỦA (CÁC) PHỤ HUYNH NGÀY CHỮ KÝ CỦA (CÁC) PHỤ HUYNH NGÀY 

 


