
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ขอ้มลูเกีย่วกบัมารดาผูใ้หก้�าเนดิ

ขา้พเจา้, , ไดใ้หค้�าแถลงตอ่ไปนีใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนการรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรมส�าหรับบตุรของขา้พเจา้

ขา้พเจา้  ปี

ชือ่ของเด็ก: 

วนัเดอืนปีเกดิ:  สถานทีเ่กดิ: 

หากยงัไมเ่กดิ วนัทีค่าดวา่จะเกดิ: 

ทา่นสมรสแลว้เมือ่ทา่นเริม่ตัง้ครรภ ์อยูใ่นระหวา่งตัง้ครรภห์รอืเมือ่ใหก้�าเนดิบตุร ใชห่รอืไม?่  ใช ่  ไมใ่ช่

หากใช ่โปรดใหช้ือ่สาม:ี 

ทีอ่ยูส่ดุทา้ยทีท่ราบ: 

วนัทีแ่ละสถานทีส่มรส: 

หากทา่นสมรสแลว้ ชวีติสมรสของทา่นไดส้ ิน้สดุลงเพราะสาเหตใุด:  หยา่รา้ง   เสยีชวีติ   การประกาศเป็นโมฆะ

หากหยา่รา้งหรอืประกาศเป็นโมฆะ โปรดระบวุนัและสถานทีข่องการสิน้สดุชวีติสมรสของทา่น:

หากเสยีชวีติ โปรดใหข้อ้มลูและสถานทีท่ีเ่สยีชวีติ:
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ชือ่ของมารดาผูใ้หก้�าเนดิ

อายุ

เดอืน, วนั, ปี

เดอืน, วนั, ปี

สถานที่

สถานที่

เดอืน, วนั, ปี

เมอืง, รัฐเดอืน, วนั, ปี

ค�าแนะน�า:
 
ส�าหรบัการรบับตุรบญุธรรมแบบอสิระ:

แบบฟอรม์นีต้อ้งกรอกใหส้มบรูณ์กอ่นการลงนามในขอ้ตกลงวา่ดว้ยการรับบตุรบญุธรรมแบบอสิระ (Independent Adoption Placement Agreement) 
(AD 924 หรอื 925) มารดาผูใ้หก้�าเนดิอาจขอความชว่ยเหลอืจากสมาชกิในครอบครัวในการชว่ยกรอกแบบฟอรม์นีใ้หส้มบรูณ์ เพือ่รับประกนัความครบ
ถว้นสมบรูณ์ แบบฟอรม์นีต้อ้งกรอกใหแ้ลว้เสร็จโดยมารดาผูใ้หก้�าเนดิพรอ้มความชว่ยเหลอืจากผูใ้หบ้รกิารดา้นการรับบตุรบญุธรรม (ASP)

ส�าหรับการรับบตุรบญุธรรมแบบอสิระทีไ่มจ่�าเป็นตอ้งใชบ้รกิารของ ASP แบบฟอรม์นีอ้าจใชโ้ดยส�านักงานการรับบตุรบญุธรรมของกรมบรกิารสงัคมของ
รัฐแคลฟิอรเ์นยี  (California Department of Social Services Adoption Office) หรอื หน่วยงานดแูลการรับบตุรบญุธรรมของเทศมณฑลทีไ่ดรั้บมอบ
อ�านาจ (Delegated County Adoption Agency) เพือ่ขอรับขอ้มลูจากมารดาผูใ้หก้�าเนดิเกีย่วกบับคุคลใดๆ ทีอ่าจเป็นบดิาของเด็ก

ส�าหรบัการรบับตุรบญุธรรมโดยหนว่ยงาน:

แบบฟอรม์นีอ้าจใชโ้ดยหน่วยงานดแูลการรับบตุรบญุธรรมเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูจากมารดาผูใ้หก้�าเนดิเกีย่วกบับคุคลใดๆ ทีอ่าจเป็นบดิาของเด็ก

ค�าประกาศของมารดา



ค�าถามเกีย่วกบับคุคลทีอ่าจเป็นบดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็ก

(หากมบีคุคลมากกวา่หนึง่คนทีอ่าจเป็นบดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็ก โปรดใหข้อ้มลูตอ่ไปนีส้�าหรับแตล่ะคนทีเ่ชือ่วา่เป็นบดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็ก)

มบีคุคลทีอ่าจเป็นบดิาของเด็กมากกวา่หนึง่คน: ใช ่ ไมใ่ช่

หากใช ่โปรดใหช้ือ่ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัทแ์ละวนัเดอืนปีเกดิของแตล่ะคนทีอ่าจเป็นบดิาของเด็ก:
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

  นอกเหนอืจากขอ้มลูขา้งตน้ ขา้พเจา้ทราบดวีา่ขา้พเจา้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ (AD 880) นีใ้หส้มบรูณ์ส�าหรับแตล่ะบคุคลทีอ่าจเป็นบดิาของ
เด็กทีร่ะบไุวข้า้งตน้

ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลทีอ่าจเป็นบดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็ก

1. ขา้พเจา้เชือ่วา่บดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กคอื: 
   

 เขาอาศยัอยูท่ี:่ 
  
 (หากไมท่ราบทีอ่ยูปั่จจบุนั โปรดใหท้ีอ่ยูใ่นอดตีทีท่ราบ)

  

  

  

 เขาท�างานที:่  

 ต�าแหน่งงาน:

 ใหช้ือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้งเกา่ หากทราบ

  

  

  

  

2. เขายงัเรยีนหนังสอือยูห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ
  
 หากใช,่ 

3. เขาอยูใ่นกองทพัใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

 หากใช,่ เขาอยูใ่นกองทพัใด และประจ�าการอยูท่ีใ่ด? 

 
 
4. ทา่นทราบหรอืไมว่า่บดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กเกดิทีไ่หนหรอืเมือ่ไหร?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

ที:่  สถานทีเ่กดิ:  

   

 

ลงชือ่ยอ่

ชือ่ รวมชือ่เรยีกอืน่

ต�าแหน่ง หรอืประเภทของงาน

ชือ่โรงเรยีน, เมอืง, รัฐ
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5. ทา่นไดพ้บกบับดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กทีไ่หน?

 ทา่นไดพ้บกบับดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กเมือ่ไหร?่

 ทา่นไดพ้บกบับดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กอยา่งไร?

 

 
 

6. ทา่นรูจั้กเพือ่นหรอืญาตคินใดของเขาหรอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่
 หากใช ่โปรดใหช้ือ่และทีอ่ยูข่องพวกเขา 
  
 
  
 

7. ทา่นและบดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กไดแ้ตง่งานหรอืพยายามจะแตง่งาน ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่

 หากใช ่โปรดใหช้ือ่สถานทีแ่ละวนัที:่ 

8. ทา่นและบดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กเคยอยูด่ว้ยกนั ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่
 หากใช ่ทีไ่หนและเมือ่ไหร?่ 
  
 จาก  ถงึ 

 เมือ่ตอนทา่นอยูด่ว้ยกนั มบีคุคลอืน่พักอาศยัอยูก่บัทา่นดว้ยหรอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่

 หากใช ่โปรดใหช้ือ่และทีอ่ยูข่องพวกเขาในปัจจบุนั:

 
     
   
 

9. บดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กเคยทราบ (หรอืทราบ) วา่ทา่นไดต้ัง้ครรภล์กูของเขา ใชห่รอืไมใ่ช?่  ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

 ทา่นไดบ้อกเขาหรอืไมว่า่เขาเป็นพอ่ของเด็ก? ใช ่ ไมใ่ช่

 เขาเคยใหเ้งนิหรอืสิง่ของแกท่า่นเพือ่ชว่ยคา่ใชจ้า่ยในการตัง้ครรภห์รอืคา่เลีย้งดเูด็ก ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่
 
 หากใช ่เขาไดใ้หอ้ะไรกบัทา่น (หากเป็นเงนิ โปรดระบจุ�านวนเงนิ) และเมือ่ไหร?่

   
   
   
 

 ทา่นเคยปฏเิสธเงนิหรอืสิง่ของเพือ่ชว่ยคา่ใชจ้า่ยในการตัง้ครรภห์รอืคา่เลีย้งดเูด็ก ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่

 หากใช ่โปรดอธบิาย:  
 
 
  
 

 เขาไดเ้คยสญัญากบัทา่นเป็นลายลกัษณอ์กัษรวา่จะชว่ยเลีย้งดเูด็ก ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่

 หากใช ่หนังสอืขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรอยูท่ีใ่ด?

 

 

เดอืน, วนั, ปี เดอืน, วนั, ปี
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เดอืน, วนั, ปี

เมอืง, รัฐ

เมอืง, รัฐ, วนัที่

ชือ่ถนน, เมอืง, รัฐ
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10. บดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กไดส้มรสกบัหญงิอืน่ ใชห่รอืไม?่ ใช ่  ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

 หากใช ่เมือ่ไหร ่ทีไ่หน และในลกัษณะใด? 
  
 
 
 

 หากใช ่เขาเคยเสนอจะรับเด็กไปอยูท่ีบ่า้นของเขา ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

 หากใช ่เขาเคยรับเด็กไปอยูท่ีบ่า้นของเขาโดยแทจ้รงิ ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ
 
11. บดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กเคยไดท้ราบวา่เขาเป็นบดิาของเด็กหรอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

 หากใช ่เมือ่ไหร ่ทีไ่หน และในลกัษณะใด? 
  
 
  
 

 บดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กเคยไดบ้อกใครวา่เขาเป็นพอ่ของเด็กหรอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

 หากใช ่โปรดใหช้ือ่และทีอ่ยูข่องบคุคลทีเ่ขาไดบ้อกและในสถานการณใ์ด: 
  
 
  
 

12. ทา่นและบดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กไดล้งนามในหนังสอืประกาศวา่ดว้ยความเป็นบดิาโดยสมคัรใจ ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่

 หากใช ่เมือ่ไหรแ่ละทีไ่หนทีไ่ดล้งนามในประกาศนี?้ 

 
 
13. เด็กคนนีเ้คยอาศยัอยูก่บับดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กแทนทีจ่ะอยูก่บัทา่น ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่
 หากใช ่ระบวุนัที:่ จาก _______________________________________ ถงึ _____________________________________

14. บดิาผูใ้หก้�าเนดิไดเ้คยเขยีน พดูคยุ หรอืไปเยีย่มเด็ก ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ
 หากใช ่ เขาไดท้�าอะไร เมือ่ไหร ่และกีค่รัง้ (ระบเุป็นจ�านวน): 
  
 
  ทา่นไดเ้คยปฏเิสธทีจ่ะใหเ้ขาเขยีน พดูคยุ หรอืไปเยีย่มเด็ก ใชห่รอืไม?่  ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ
 หากใช ่โปรดอธบิาย: 
  
 

15. เคยมกีารจัดการทดสอบความเป็นบดิากบัเด็ก และกบัผูท้ีอ่าจเป็นบดิารายอืน่ๆ ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่

 หากใช ่ใครเป็นผูจั้ดการการทดสอบเหลา่นัน้และผลออกมาเป็นอยา่งไร? 
  
 

16. ศาลไดส้ัง่ใหบ้ดิาผูใ้หก้�าเนดิจา่ยคา่เลีย้งดเูด็ก ใชห่รอืไม?่  ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

 หากใช ่โปรดใหช้ือ่ศาล วนัเวลาและจ�านวนเงนิ 
  
 

17. เคยมกีารด�าเนนิการทางกฎหมายเพือ่ตดัสนิสทิธใินการปกครองดแูล หรอืความเป็นบดิาของเด็ก ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ 

 หากใช่ ใครเป็นผูด้�าเนินการ ที่ไหนและเมื่อไหร่?

 
 การด�าเนนิการทางกฎหมายไดช้ว่ยแกปั้ญหาได ้ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

 หากใช ่อยา่งไร? 

 การด�าเนนิการดงักลา่วยงัคงคา้งอยู ่ใชห่รอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

  หากใช ่ทไีหน?
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ชือ่ของศาล, เมอืง, รัฐ



18. ทา่นเคยปรกึษาหารอืเรือ่งการยกเด็กใหเ้ป็นบตุรบญุธรรมกบับดิาผูใ้หก้�าเนดิของเด็กหรอืไม?่ ใช ่ ไมใ่ช่

  ทา่นคดิวา่เขาจะเห็นดว้ยกบัการยกเด็กใหเ้ป็นบตุรบญุธรรมหรอืไม ่หากนีเ่ป็นสิง่ทีท่า่นปรารถนา? ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมท่ราบ

ค�าถามเพิม่เตมิ

1. รปูลกัษณะ หรอือตัลกัษณข์องบดิาผูใ้หก้�าเนดิของผูเ้ยาวไ์มเ่ป็นทีท่ราบส�าหรับขา้พเจา้ เนือ่งจาก: 
 
 
 
 
 
2. ขา้พเจา้ไมส่ามารถระบบุดิาผูใ้หก้�าเนดิของผูเ้ยาวไ์ดเ้นือ่งจาก:
 
 
 
 

การประกาศและการลงนาม

 ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขอ้มลูนีไ้ดม้อบใหใ้นสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการวางแผนการรบับตุรบญุธรรม

 

 ขา้พเจา้ขอประกาศภายใตบ้ทลงโทษของการใหก้ารเท็จวา่ขอ้ความทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้นีเ้ป็นความจรงิและถกูตอ้ง

ด�าเนนิการที ่  ในวนัที ่

แบบฟอรม์ค�าประกาศของมารดา ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้นีไ้ดรั้บการลงนามใน:

โดย  ตอ่หนา้:

      

เดอืน, วนั, ปี

ลายมอืชือ่ของพยาน

ลงชือ่ยอ่
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ชือ่ของศาล, เมอืง, รัฐ

ลงชือ่ยอ่

เดอืน, วนั, ปี

เดอืน, วนั, ปี

ลายมอืชือ่ของมารดาผูใ้หก้�าเนดิ

ชือ่พยาน ลายมอืชือ่ของพยาน
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