
AD 887A (Thai) (4/14) Parent Who Did Not Give Physical Custody (Non-Custodial Parent) of the Child to the Prospective Adoptive Parent(s) Page 1 of 4

แถลงการณว์า่ดว้ยความเขา้ใจ
โครงการการรบัเป็นบตุรบญุธรรมแบบอสิระ

	 ทา่นก�าลังจะใหค้วามยนิยอมในเรือ่งการรับบตุรของทา่นเป็นบตุรบญุธรรมโดยการลงนามใหค้วามยนิยอม
เรือ่งการรับเป็นบตุรบุุญธรรม	 การใหค้วามยนิยอมหมายความว่า	 ท่านตกลงใจทีย่กบตุรของท่านเป็นการ
ถาวรใหก้ับบดิามารดาทีข่อรับบตุรบญุธรรมเพือ่เลีย้งเป็นบตุรของ	 เขา/เธอ/พวกเขาเอง	 เมือ่ค�ารอ้งขอรับ
บุตรบุญธรรมไดรั้บการอนุมัต	ิ ท่านจะไม่มีสทิธใิดๆ	 ในฐานะบดิามารดาของบุตรของท่านอีกต่อไป

 ก่อนท่านจะลงนามในแบบฟอร์มนี้	 และใหค้วามยนิยอมในแบบฟอร์มการรับบุตรบุญธรรม	 ขอใหอ้่าน
แถลงการณ์ทีแ่นบมาแตล่ะฉบับภายใตก้ารใหค้�าปรกึษาของหน่วยงานหรอืตัวแทนของกรมบรกิารสงัคมรัฐ
แคลิฟอร์เนีย.

	 ขอใหแ้น่ใจวา่	 ทา่นไดถ้ามค�าถามตา่งๆ	 เกีย่วกับแถลงการณ์ใดๆ	ทีท่า่นไมเ่ขา้ใจ	 การใหค้วามยนิยอมใน
การรับบตุรของทา่นเป็นบตุรบญุธรรมเป็นการตัดสนิใจทีส่�าคัญอยา่งยิง่	 ทา่นควรทราบขอ้เท็จจรงิทัง้หมด
และผลต่างๆ	 ที่จะตามมาก่อนที่ท่านจะตัดสนิใจ

ค�าแนะน�าส�าหรบัการกรอกแบบฟอรม์แถลงการณว์า่ดว้ยความเขา้ใจใหส้มบรูณ:์

กอ่นทา่นจะลงนามในแถลงการณว์า่ดว้ยความเขา้ใจและความยนิยอมตอ่การรบับตุรบญุธรรม ขอใหอ้า่น
เอกสารท ัง้สองฉบบัอยา่งรอบคอบพรอ้มกบัตวัแทนหนว่ยงาน ขอใหถ้ามค�าถามเกีย่วกบัสิง่ใดก็ตามที่
ทา่นไมเ่ขา้ใจ

1	 กรอกแบบฟอรม์แถลงการณ์วา่ดว้ยความเขา้ใจนีใ้หเ้รยีบรอ้ยเฉพาะภายหลงัจากทา่นไดค้ดิอยา่งรอบคอบ	 เกีย่วกบัการยกบตุร	 ของ
ทา่นอยา่งถาวร	 และทา่นมั่นใจวา่ทา่นตอ้งการใหบ้ตุรของทา่นเป็นบตุรบญุธรรมของบดิามารดาทีจ่ะขอรับบตุรบญุธรรม	 และไดรั้บ
การเลีย้งดโูดยเขา/เธอ/พวกเขาเอง	

2.	 อา่นแตล่ะแถลงการณใ์นเอกสารนีอ้ยา่งละเอยีดรอบคอบ	หากทา่นไมม่คีวามเขา้ใจแถลงการณใ์ด	ถามตวัแทนหน่วยงานเพือ่อธบิาย
ใหท้่านจนกว่าท่านจะเขา้ใจทัง้หมด

3.	 หากทา่นเขา้ใจและเห็นชอบกบัขอ้ความใด	ขอใหล้งชือ่ยอ่หนา้ตวัเลขของขอ้ความนัน้

4.	 หากท่านไม่เห็นดว้ย	 หรอืหากท่านไม่เขา้ใจขอ้ความใดหลังจากทีต่ัวแทนหน่วยงานไดอ้ธบิายต่อท่านแลว้	 โปรดอย่าลงชือ่หนา้
บรรทัดนัน้	 ขอความช่วยเหลอืและเวลาเพิม่ในการตัดสนิใจของท่าน

5.	 หากทา่นไดล้งชือ่ยอ่ในทกุขอ้ความแลว้	ขอใหล้งชือ่ในหนา้ที	่4	ของแบบฟอรม์นี้

6.	 ท่านจะไดรั้บส�าเนาของแถลงการณ์ว่าดว้ยความเขา้ใจและแบบฟอรม์การใหค้วามยนิยอมตอ่การรับบตุรบญุธรรมหลังจากทีก่รอก
แบบฟอร์มเรียบรอ้ยแลว้

แบบฟอรม์นีต้อ้งน�าไปใชพ้รอ้มกบัหนึง่ในแบบฟอรม์ดา้นลา่งนี้
AD 1A, AD 1F, AD 165 หรอื AD 4336
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แถลงการณว์า่ดว้ยความเขา้ใจ
บกิามารดาผูท้ ีไ่มใ่หอ้�านาจในการปกครองบตุรทางรา่งกาย

แกบ่ดิามารดาทีข่อรบับตุรบญุธรรม

1. ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเหตผุลตา่งๆ อยา่งรอบคอบส�าหรับการใหค้วามยนิยอมในการรับ 
	 ชือ่ของเด็ก

 เป็นบตุรบญุธรรมโดย	 .
 ชือ่ของบดิามารดาทีข่อรับบตุรบญุธรรม

2.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หากขา้พเจา้ไมใ่หค้วามยนิยอมส�าหรับการรับบตุรบญุธรรม ขา้พเจา้อาจลงนามในแบบฟอรม์การปฏเิสธให ้
ความยนิยอมส�าหรับการรับบตุรบญุธรรม (AD 20) หรอืเขยีนจดหมายไปยังหน่วยงานทีด่แูลการรับบตุรบญุธรรม และหน่วย
งานดงักลา่วนีจ้ะรายงานไปยังศาลวา่ขา้พเจา้ไมต่อ้งการใหบ้ตุรของขา้พเจา้ถกูรับเป็นบตุรบญุธรรมของบดิามารดาทีจ่ะขอรับ
บตุรบญุธรรม

3.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หากขา้พเจา้ไมล่งนามในแบบฟอรม์ใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับบตุรบญุธรรม ขา้พเจา้อาจขอสทิธใินการ
เป็นผูป้กครองของเด็กในศาล ขา้พเจา้อาจตอ้งการทนายความเพือ่ชว่ยขา้พเจา้ในการด�าเนนิการนี้

4.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้มสีทิธทิีจ่ะหาทนายเพือ่ชว่ยขา้พเจา้ในขัน้ตอนการรับบตุรบญุธรรมแบบอสิระ และบดิามารดาทีจ่ะ
ขอรับบตุรบญุธรรมอาจจ�าเป็นตอ้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยมากถงึ $500 เวน้แตบ่ดิามารดาทีข่อรับบตุรบญุธรรมและขา้พเจา้ตกลงกนัใน
จ�านวนเงนิทีส่งูกวา่ส�าหรับทีป่รกึษาทางกฏหมายดังกลา่ว

5.  ขา้พเจา้เขา้ใจว่า หากขา้พเจา้ไม่แน่ใจว่าขา้พเจา้ตอ้งการใหบุ้ตรของขา้พเจา้เป็นบุตรบุญธรรม หน่วยงานสามารถแนะน�า
ขา้พเจา้ใหก้ับสถานที่อืน่ๆ ที่อาจสามารถช่วยเหลอืขา้พเจา้ไดใ้นปัญหาดา้นครอบครัว สุขภาพ การเงนิและอืน่ๆ

6.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้สามารถพดูคยุเกีย่วกบัแผนการรับเป็นบตุรบญุธรรมส�าหรับบตุรของขา้พเจา้กบับคุคลทีม่คีวามเชีย่ว
ชาญอืน่ๆ ครอบครัวของขา้พเจา้ และเพือ่นๆ ได ้

7.  ขา้พเจา้เขา้ใจว่า แบบฟอรม์การใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับบุตรบุญธรรมจะเป็นการใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับบุตร
บญุธรรมทีไ่มส่ามารถเพกิถอนไดโ้ดยอตัโนมัตเิมือ่ระยะเวลา 30 วันสิน้สดุลง หรอื เมือ่ขา้พเจา้ลงนามในแบบฟอรม์การสละ
สทิธิใ์นการเพกิถอนความยนิยอม (AD 929) อันใดก็ตามทีเ่กดิขึน้กอ่น วันแรกของระยะเวลา 30 วันคอืวันทีล่งนามในแบบ
ฟอรม์ใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับเป็นบุตรบุญธรรม

8.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หากขา้พเจา้เปลีย่นใจหลังจากขา้พเจา้ลงนามในแบบฟอรม์ใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับเป็นบตุรบญุธรรม
นี้ ขา้พเจา้ตอ้งลงนามในหนังสอืแถลงการณ์เรือ่งการขอเพกิถอนความยนิยอมส�าหรับการรับเป็นรับบตุรบญุธรรม และสง่ไป
ทีก่รมบรกิารสังคมรัฐแคลฟิอรเ์นีย หรอืหน่วยงานการรับบตุรบญุธรรมทีไ่ดรั้บมอบหมายของเทศมณฑล หน่วยงานใดก็ตาม
ทีก่�าลังสอบสวนการรับบตุรบญุธรรมดงักลา่วนี ้และรอ้งขอใหส้ง่เด็กกลับคนืมายังขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไมส่ามารถเพกิถอนความ
ยนิยอมส�าหรับการับเป็นบตุรบญุธรรมภายหลงัระยะเวลา 30 วนัไดส้ ิน้สดุลง หรอืภายหลงัขา้พเจา้ไดล้งนามในแบบฟอรม์การ
สละสทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม (AD 929) อันใดก็ตามทีเ่กดิขึน้กอ่น วันแรกของระยะเวลา 30 วันคอืวันทีล่งนามใน
แบบฟอรม์ใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับเป็นบตุรบญุธรรม

9.  ขา้พเจา้เขา้ใจว่า หลังจากทีแ่บบฟอร์มใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับเป็นบุตรบุญธรรมไม่สามารถเพกิถอนได ้ขา้พเจา้
สามารถรับสทิธใินการปกครองบตุรคนืไดเ้ฉพาะในกรณีทีบ่ดิามารดาทีข่อรับบตุรบญุธรรมตกลงทีจ่ะถอนค�ารอ้งของตนส�าหรับ
การรับบุตรบุญธรรม หรอืหากศ่าลปฎเิสธค�ารอ้งขอรับบุตรบุญธรรม  ขา้พเจา้เขา้ใจว่า ขา้พเจา้ยังคงตอ้งขอรับการเป็นผู ้
ปกครองของเด็กในศาล  ขา้พเจา้อาจตอ้งการทนายความเพือ่ชว่ยขา้พเจา้ในการด�าเนนิการนี้

10.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้ยงัคงมคีวามรับผดิชอบตามกฎหมายตอ่บตุรของขา้พเจา้ จนกวา่ศาลจะอนุญาตการรับเป็นบตุรบญัธรรม 
หาก ค�ารอ้งขอรับบตุรบญุธรรมถกูถอน ยกเลกิ หรอืปฏเิสธ หน่วยงานจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ และเรยีกรอ้งใหข้า้พเจา้วางแผนอืน่
ส�าหรับเด็ก ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานทราบเกีย่วกบัทีอ่ยูปั่จจบุนัของขา้พเจา้เสมอ

11.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หากขา้พเจา้ขอขอ้มลู ณ เวลาใดๆ ในอนาคต จากหน่วยงานทีส่บืสวนการรับบตุรบญุธรรมดังกลา่ว หน่วย
งานนัน้ตอ้งใหข้อ้มลูทัง้หมดทีท่ราบเกีย่วกบัสถานะของการรับบตุรบญุธรรมส�าหรับบตุรของขา้พเจา้ รวมถงึวนัทีโ่ดยประมาณ
ทีจ่ะด�าเนนิการรับบตุรบญุธรรมเสร็จสิน้ และ หากการรับเป็นบตุรบญุธรรม ไมเ่สร็จสิน้เรยีบรอ้ย หรอื ถกูถอนออกไปดว้ยเหตุ
ใดก็ตาม และวา่มกีารพจิารณาหาผูรั้บบตุรบญุธรรมส�าหรับบตุรของขา้พเจา้อกีหรอืไม่
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12.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หลงัจากการรับเป็นบตุรบญุธรรมส�าหรับบตุรขา้พเจา้ไดรั้บการอนุญาตในศาลแลว้ สทิธใินการรับมรดกทัง้หมด
จากญาตทิางสายโลหติคนใดๆ จะสิน้สดุลง เวน้แตว่า่พวกเขาจะไดม้กีารจัดการในพนัิยกรรม หรอื ทรัสต ์ซึง่ระบรุวมบตุรของ
ขา้พเจา้ไวเ้ป็นการเฉพาะ  บตุรของขา้พเจา้จะไดรั้บสบืทอดมรดกตามกฏหมายจากบดิามารดาบญุธรรมของเขา/เธอ 

13.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หน่วยงานรับบตุรบญุธรรมสามารถเปิดเผยขอ้มูลทีร่ะบตุัวตนบคุคลจากบันทกึเคสการรับบตุรบญุธรรมได ้
เฉพาะเมอื: 

 A.  ไดรั้บการรอ้งขอจากบางหน่วยงานตามทีม่ชี ือ่ในกฏหมาย เนือ่งจากขอ้มลูนีจ้�าเป็นส�าหรับการชว่ยเหลอืบตุรของขา้พเจา้

 B.  บตุรของขา้พเจา้เป็นผูใ้หญ ่และขา้พเจา้ไดล้งนามในแบบฟอรม์ซึง่เห็นชอบใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีร่ะบตุัวตนบคุคล เพือ่ให ้
สามารถจัดการในการตดิต่อได ้

 C.  บตุรของขา้พเจา้อาย ุ 21 ปี, รอ้งขอขอ้มลูทีร่ะบตุวัตนของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ไดเ้ห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในการ
เปิดเผยขอ้มูลที่ระบุตัวตนของขา้พเจา้ และที่อยู่บัจจุบันล่าสุด ในบันทกึของหน่วยงานรับบุตรบุญธรรม

 D.  บตุรขา้พเจา้มอีายคุรบ 21 ปี และไดร้ะบเุป็นลายลกัษณอ์กัษรวา่ ขา้พเจา้อาจมชีือ่ส�าหรับการเป็นบตุรบญุธรรมของเขา/
เธอและที่อยู่ปัจจุบันล่าสุด ตามที่ระบุไวใ้นบันทกึของหน่วยงานรับบุตรบุญธรรม และขา้พเจา้ไดข้อขอ้มูลนี้ หรือ

 E.  บตุรขา้พเจา้อายตุ�า่กวา่ 21 ปี และหน่วยงานรับบตุรบญุธรรมไดพ้บวา่การเปิดเผยขอ้มลูทีร่ะบตุวัตนบคุคลและทีอ่ยูล่า่สดุ
ของขา้พเจา้ ตามที่ระบุไวใ้นบันทกึของหน่วยงานไดรั้บการพสิูจน์ว่าถูกตอ้งตามกฏหมาย

14.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ขา้พเจา้สามารถเพิม่ขอ้มลูไดต้ลอดเวลาเกีย่วกับขา้พเจา้ลงในบันทกึของหน่วยงานทีส่บืสวนการรับบตุร
บุญธรรมแบบอสิระ

15.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ศาลอาจเปิดเผยขอ้มูลทีร่ะบุตัวตนบคุคลจากแฟ้มการรับบตุรบญุธรรมของศาลไดห้ลังจากทีไ่ดพ้จิารณา
ค�ารอ้งแลว้

16.  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ หากขา้พเจา้ไมไ่ดรั้บทราบความจรงิโดยไตร่ตรองไวก้อ่นเกีย่วกับการใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับ บตุร
ของขา้พเจา้เป็นบตุรบญุธรรม ขา้พเจา้มเีวลา 3 ปีหลงัจากทีก่ารรับบตุรบญุธรรมเสร็จสมบรูณ ์หรอืภายใน 90 วนัของการคน้
พบวา่มกีารหลอกลวง สิง่ใดก็ตามทีเ่กดิขึน้กอ่น สามารถทีจ่ะรอ้งขอตอ่ศาลใหร้ะงับเรือ่งการรับบตุรบญุธรรมส�าหรับบตุรของ
ขา้พเจา้ไวก้อ่น

17.  ขา้พเจา้เขา้ใจว่า ขา้พเจา้จะไม่ไดเ้ป็นบดิามารดาทางกฎหมายของบุตรของขา้พเจา้อกีต่อไป เมือ่ใดก็ตามทีก่ารรับบุตร
บุญธรรมไดรั้บการอนุมัตใินศาล ซึง่หมายความว่า

 A. ขา้พเจา้จะไมต่อ้งรับผดิชอบในการดแูลบตุรของขา้พเจา้อกีตอ่ไป

 B. บดิามารดาทีข่อรับบตุรบญุธรรมจะเป็นบดิามารดา และจะมคีวามรับผดิชอบตามกฏหมายในการดแูลบตุรของขา้พเจา้;

 C. ขา้พเจา้จะไมม่สีทิธิใ์นการปกครองบตุร การบรกิารตา่งๆ หรอืรายรับของบตุรของขา้พเจา้และ

 D. ขา้พเจา้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งบตุรขา้พเจา้กลบัคนืมาไดอ้กี

18.  ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอเกีย่วกับบดิามารดาทีข่อรับบุตรบุุญธรรม และเกีย่วกับการปรับตัว ของบุตรของขา้พเจา้ใน
ครอบครัวของบดิามารดาทีข่อรับบุตรบุญธรรม และขา้พเจา้ปรารถนาใหด้�าเนนิการต่อดว้ยการลงนามในแบบฟอรม์การให ้
ความยนิยอมส�าหรับการรับบุตรบุญธรรม

19.  ขา้พเจา้ไดค้ดิอยา่งรอบคอบเกีย่วกบัเหตผุลส�าหรับการเก็บ หรอืการใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับบตุรของขา้พเจา้เป็นบตุร
บญุธรรม ขา้พเจา้ไดต้ัดสนิใจวา่ การใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับบตุรของขา้พเจา้เป็นบตุรบญุธรรมโดยบดิามารดาทีข่อรับ
บตุรบญุธรรม เป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุส�าหรับบตุรของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดอ้า่นและเขา้ใจแถลงการณ์วา่ดว้ยความเขา้ใจ
และแบบฟอรม์การใหค้วามยนิยอมส�าหรับการรับบตุรบญุธรรม ขา้พเจา้ไมต่อ้งการความชว่ยเหลอืหรอืเวลาเพิม่เตมิเพือ่การ
ตัดสนิใจ ขา้พเจา้ไดต้ัดสนิใจทีจ่ะใหค้วามยนิยอมในการรับบตุรของขา้พเจา้เป็นบตุรบญุธรรมโดยบดิามารดาทีข่อ รับบตุร
บญุธรรม และขา้พเจา้ไดล้งนามในแบบฟอรม์โดยอสิระและดว้ยความตัง้ใจ
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SECTION C:
Complete SECTION C if signed outside of California in the Armed Forces

SECTION B:
Complete SECTION B if signed outside of California *

SECTION A:
Complete SECTION A if signed in California

ขา้พเจา้,  , เป็นมารดา/บดิาของ ,
	 ชือ่ของบดิามารดาทีใ่หค้วามยนิยอม ชือ่ของเด็ก

เขา้ใจและเห็นชอบตอ่แถลงการณท์ีข่า้พเจา้ไดล้งชือ่ยอ่ไวข้า้งตน้

SIGNATURE OF NOTARY DATE

BRANCH OF SERVICE

SIGNATURE OF OFFICER RANK AND SERIAL NUMBER

CAPACITY IN WHICH SIGNED

ลายมอืชือ่ของบดิามารดา วนัที่

SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL DATE

I,  , an authorized official of
 NAME AND TITLE

have witnessed the signing of this Statement
 NAME OF AGENCY

o f Understanding by .
 NAME OF CONSENTING PARENT

***COMPLETED BY NOTARY PUBLIC***

The Notary Public must staple the Acknowledgement document to this form and sign and date below.

* If signing outside of the United States, this section must meet the requirements of California Civil Code Section 1183

Signed	(pursuant	to	California	Civil	Code	Section	1183.5)	in	the	presence	of:

On this the  , day of  , 20 , before me ,
 NAME OF OFFICER

the undersigned officer, personally appeared  known to me (or satisfactorily
 NAME OF PARENT

proven)	to	be	(a)	serving	in	the	armed	forces	of	the	United	States,	(b)	a	spouse	of	a	person	serving	in	the	armed	forces
of	the	United	States,	or	(c)	a	person	serving	with,	employed	by,	or	accompanying	the	armed	forces	of	the	United	States
outside of the United States and outside the Canal Zone, Puerto Rico, Guam, and the Virgin Islands, and to be the
person	whose	name	is	subscribed	to	the	within	instrument	and	acknowledged	that	he	or	she	executed	the	same.	And	the
undersigned does further certify that he or she is at the date of this certificate a commissioned officer of the armed forces
of the United States having the general powers of a notary public under the provisions of Section 936 or 1044a of Title 10
of	the	United	States	Code	(Public	Law	90-632	and	101-510).

Subscribed and sworn to before me on this  day of , 20  .
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