
Tôi,                                                                                                                      , đã được xác định xem như là cha của đứa con được lên kế hoạch nhận nuôi.

Tôi khước từ quyền nhận thông báo thêm về việc lên kế hoạch nhận con nuôi cho (đánh dấu một trong các ô dưới đây):

� (Giới tính: � Nam  � Nữ) được sinh 

bởi                                                                                                                                                                                                vào                                                        .

� đứa con chưa sinh của                                                                     , dự định sẽ được sinh vào                                             .

________         Tôi hiểu rằng đây là một sự khước từ quyền của tôi để nhận thông báo thêm về việc lên kế hoạch nhận con nuôi cho đứa
con này, bao gồm thông báo về các phiên tòa.

________         Tôi hiểu rằng tòa án có thể ra lệnh chấm dứt quyền làm cha mẹ của tôi mà không cần thông báo thêm cho tôi.

                            Tôi hiểu rằng bất kỳ quyền/trách nhiệm của cha mẹ mà tôi có thể có đối với đứa con này, bao gồm trách nhiệm trả tiền cấp
________         dưỡng cho con nếu có lệnh của tòa án, sẽ tiếp tục cho đến khi tòa án đưa ra một lệnh về nhận con nuôi, hoặc một lệnh
                            chấm dứt các quyền làm cha mẹ của tôi, bất cứ điều nào xảy ra trước.

________         Tôi hiểu rằng nếu tôi thay đổi suy nghĩ của tôi sau khi ký vào đơn này, tôi không thể rút lại hoặc hủy bỏ sự khước từ này và
điều trông cậy duy nhất của tôi là phán quyết của tòa án.

________         Tôi không có lý do để tin rằng đứa trẻ này là con của Người Da Đỏ.

________         Nếu sau này xác định rằng đứa trẻ này thuộc Đạo luật Bảo trợ Trẻ em Người Da Đỏ, mẫu đơn này sẽ được bãi bỏ và tôi sẽ
phải ký một sự đồng ý nhận đứa trẻ Người Da Đỏ làm con nuôi, trước mặt Thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm.
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KHƯỚC TỪ QUYỀN NHẬN THÔNG BÁO THÊM VỀ KẾ HOẠCH NHẬN CON NUÔI
(Người được xem như là Cha ở Trong hoặc Ngoài California)

1. Những hướng dẫn này áp dụng đối với người được xem như là cha cho dù ký tên 
ở trong California hoặc ngoài California.

2. Mẫu đơn này có thể được sử dụng trong cả Cơ quan và các Chương trình Nhận Con 
nuôi Độc lập.

3. Người được xem như là cha phải ký tắt từng lời tuyên bố và ký tên ở dưới cùng của mẫu đơn.
4. Mục A hoặc B phải được hoàn tất.

HƯỚNG DẪN: QUẬN

MÃ SỐ SỰ VỤ

TÊN CỦA ĐỨA TRẺ

TÊN CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT NGÀY SINH

TÊN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ CHA

TÊN CỦA NGƯỜI MẸ RUỘT NGÀY SINH

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ CHA NGÀY
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SECTION A
Complete when being signed in the presence of an Agency Representative

SECTION B
Complete when being signed in the presence of a Notary Public*

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

SIGNATURE OF AUTHORIZED AGENCY REPRESENTATIVE

NAME OF AUTHORIZED ADOPTION AGENCY

DATESIGNATURE OF NOTARY

DATE

NAME OF AGENCY REPRESENTATIVE TITLE OF AGENCY REPRESENTATIVE

TELEPHONE NUMBER

FULL ADDRESS

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


