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Thay đổi lệnh nuôi con của 
người không phải cha mẹ hoặc 
quyền giám hộ trẻ vị thành niên 
để nhận lại con của quý vị 

 Lĩnh vực pháp lý này vẫn còn mới và đang phát triển. Quận của quý vị cần 

nộp hồ sơ có thể có thông lệ riêng. Hãy cố gắng nói chuyện với một luật sư 

địa phương, người hiểu biết về luật gia đình trước khi quý vị nộp bất kỳ hồ 

sơ nào lên tòa án. 

Tôi có nên đọc văn bản này không?  

Quý vị nên đọc văn bản này nếu một trong hai điều sau là đúng:  

 Quý vị là cha mẹ đã mất quyền nuôi con mình trong một vụ kiện Quyền Nuôi 

Con của Người Không Phải Cha Mẹ được nộp tại Tiểu Bang Washington. 

Hoặc  

 Quý vị là cha mẹ bị thua cuộc trong vụ kiện Quyền Giám Hộ Trẻ Vị Thành 

Niên nộp tại Tiểu Bang Washington. Con cái của quý vị bây giờ có một người 

giám hộ khác. 

Ai không nên đọc văn bản này?  

Quý vị không nên đọc văn bản này nếu: 

 Không có lệnh chính thức nào được đưa ra bởi tòa án, chỉ là lệnh đề xuất 

 Lệnh trao quyền nuôi con cho người không phải cha mẹ chỉ là lệnh tạm thời, 

không phải là lệnh cuối cùng  

 Quý vị bị mất quyền nuôi con trong một vụ kiện về trẻ phụ thuộc (tiểu bang 

đưa con quý vị vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng) 

 Quý vị mất quyền nuôi con vào tay cha/mẹ ruột của trẻ  

 Tòa án đã chấm dứt (kết thúc) quyền làm cha mẹ của quý vị 
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Tôi sẽ học được những gì? 

Tại sao bây giờ có thể dễ dàng hơn để thực hiện việc này, các tòa án sẽ tìm kiếm 

những gì vào lúc này và làm thế nào để yêu cầu tòa án đã ban hành Lệnh Nuôi Con 

của Người Không Phải Cha Mẹ hoặc Quyền Giám Hộ Trẻ Vị Thành Niên để thay đổi 

lệnh đó và trả lại con cho quý vị. 

Điều gì đã thay đổi?  

Trước tháng 7 năm 2019, quý vị có các lựa chọn hạn chế để nhận lại con mình từ 

người không phải cha mẹ, người đã nhận được lệnh nuôi con cuối cùng. Quý vị phải 

chứng minh với tòa án rằng có sự thay đổi trong hoàn cảnh của trẻ hoặc người 

không phải cha mẹ đó. Quý vị cũng phải chứng minh rằng việc trả lại con cho quý vị 

sẽ vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Tòa án sẽ không xem xét liệu tình hình của quý vị đã 

thay đổi hay chưa. 

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, Tòa Phúc Thẩm Washington trong Về Vấn Đề Quyền 

Giám Hộ của S.M. và A.M. thấy rằng tiêu chuẩn đó là vi hiến. Tòa cho rằng cha mẹ 

nên có cơ hội thể hiện sự thay đổi trong hoàn cảnh của bản thân. Tòa cũng cho 

rằng quý vị không còn phải chứng minh rằng việc trả lại con cho quý vị là vì lợi 

ích tốt nhất của trẻ. 

 Quý vị cũng sẽ phải chứng minh rằng việc trả lại cho quý vị quyền nuôi con 

sẽ không làm hại đến sự trưởng thành và phát triển của trẻ. 

Tôi đã nghe luật về quyền nuôi con của người không phải cha 

mẹ đã thay đổi thành quyền giám hộ trong năm nay. Điều đó có 

nghĩa là lệnh nuôi con dành cho người không phải cha mẹ sẽ 

không còn hiệu lực nữa và tôi có thể nhận các con tôi trở lại? 

Không hẳn như thế. Lệnh Nuôi Con của Người Không Phải Cha Mẹ vẫn còn hiệu lực. 

Quý vị sẽ vẫn cần phải nộp một số thứ lên tòa án để nhận các con của quý vị. Phần 

tiếp theo giải thích thêm. 

Bà của các con tôi đã nhận được quyền giám hộ cho con tôi vào 

đầu năm nay. Khi đó tôi đang trong hoàn cảnh xấu. Hoàn cảnh 

của tôi bây giờ tốt hơn nhiều. Tôi có thể làm gì để nhận các con 

tôi về? 

Quý vị có thể nộp Đơn Yêu Cầu Chấm Dứt hoặc Thay Đổi Quyền Giám Hộ Trẻ Vị 

https://www.courts.wa.gov/opinions/pdf/782088.pdf
https://www.courts.wa.gov/opinions/pdf/782088.pdf
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Thành Niên hoặc Lệnh Nuôi Con của Người Không Phải Cha Mẹ để yêu cầu tòa án trả 

lại con cho quý vị. Quý vị có thể cung cấp tòa án bằng chứng và tuyên bố chứng minh 

những thay đổi về hoàn cảnh của quý vị.  

Quý vị có thể sử dụng Hướng Dẫn về Việc Nộp Đơn Để Chấm Dứt Quyền Giám Hộ 

hoặc Lệnh Nuôi Con của Người Không Phải Cha Mẹ để Nhận Con của Quý Vị. Lấy 

những giấy tờ này tại WashingtonLawHelp.org.   

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý 

 Nộp đơn trực tuyến với CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 Đối mặt với vấn đề pháp lý tại Quận King (không phải Trục Xuất hoặc Tịch 

Thu Nhà)? Hãy gọi 2-1-1 (hoặc số miễn phí 1-877-211-9274) các ngày trong 

tuần từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Họ sẽ giới thiệu quý vị đến nhà cung cấp dịch 

vụ trợ giúp pháp lý. 

 Đối mặt với vấn đề pháp lý ngoài Quận King (không phải Trục Xuất hoặc 

Tịch Thu Nhà)? Hãy gọi đến Đường Dây Nóng của CLEAR theo số 1-888-201-

1014 các ngày trong tuần từ 9:15 sáng - 12:15 trưa hoặc nộp đơn trực tuyến 

tại địa chỉ nwjustice.org/apply-online.  

 Đối mặt với Trục Xuất Ra Khỏi Nhà? Hãy gọi 1-855-657-8387. 

 Đối mặt với Tịch Thu Nhà? Hãy gọi 1-800-606-4819. 

 Người cao tuổi (60 tuổi trở lên) có vấn đề pháp lý ngoài Quận King cũng có 

thể gọi CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111. 

 Người gọi bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm ngôn có thể gọi đến bất kỳ số 

nào trong những số này bằng cách sử dụng dịch vụ tiếp âm mà quý vị lựa 

chọn. 

CLEAR and 2-1-1 sẽ cung cấp thông dịch viên. 

Ấn bản này cũng cấp thông tin chung liên quan đến các quyền và trách nhiệm của quý vị. Nó không 
nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên pháp lý cụ thể.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Quyền sao chép và phân phối được cấp cho Alliance of Equal Justice và cho các cá nhân chỉ vì mục 
đích phi thương mại.) 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/file-to-end-a-nonparent-custody-order
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/file-to-end-a-nonparent-custody-order
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

