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Thông tin này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát về quyền giám hộ ở Tiểu bang Washington. Nó chỉ 
dành cho mục đích hướng dẫn và không thay thế cho lời khuyên pháp lý. Để được tham khảo về việc đưa ra 
các quyết định pháp lý, xin vui lòng trao đổi với luật sư. Luật sẽ thay đổi vào năm 2022. Thông tin này chỉ 
áp dụng đến năm 2021.

 Giới Hạn
 Người được trao quyền đưa ra các quyết định cụ 
thể được xác định theo lệnh của tòa án và có thể bị giới 
hạn thời gian. Quyền giám hộ được cho là không rộng 
hơn mức cần thiết để đáp ứng các nhu cầu do mất khả 
năng làm việc của một người. Tòa án có thể chỉ định 
những người giám hộ có giới hạn cho những người có 
khả năng tự chăm sóc bản thân, hoặc sắp xếp việc chăm 
sóc họ theo một số cách nhưng không phải ở những 
người khác.
[Lưu ý: Mất năng lực không phải là một tuyên bố về 
toàn bộ khả năng của một cá nhân. Ví dụ: một người có 
thể không quản lý được tiền của mình, nhưng anh ta có 
thể hiểu được Giấy Ủy Quyền là gì và do đó, tránh được 
sự giám hộ bằng cách ký vào Giấy Ủy Quyền.]

 Toàn Phần
 Người được trao quyền đưa ra tất cả các quyết 
định theo quy định của pháp luật. Quyền giám hộ hoàn 
toàn từ chối một người các quyền quan trọng, có thể bao 
gồm quyền bầu cử, kết hôn, lấy bằng lái xe, ký kết hợp 
đồng hoặc quyết định ai sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc. 
Nó chỉ nên được đưa vào nếu các lựa chọn thay thế cho 
quyền giám hộ, hoặc quyền giám hộ hạn chế, là không 
đủ.

Phạm Vi Giám Hộ

  Chuẩn Bị, Sẵn Sàng, NHẬN BIẾT...

   Giám Hộ Tài Sản
   Giám Hộ về Con Người

 Giám Hộ  về Con Người và Tài Sản

    Trách Nhiệm của Người Giám Hộ Tài Sản:
    Giữ hồ sơ chi tiết về tài sản và tài chính của 
người đó. Ghi lại mọi thứ mà người đó sở hữu, trả tiền và 
nhận được. Người giám hộ phải nộp bản kiểm kê cho tòa 
án về tất cả tài chánh và tài sản của người đó trong vòng 
ba tháng sau khi được bổ nhiệm, và một bản kế toán thu 
nhập và chi phí hàng năm. Các tài khoản này phải cân 
đối. Chúng phải được hỗ trợ bởi hồ sơ và biên lai.

 Trách Nhiệm Của Người Giám Hộ:
 Đảm bảo rằng các nhu cầu về thể chất, tinh thần 

và tình cảm của người đó cũng như mọi nhu cầu hỗ trợ 
trong các hoạt động cuộc sống hàng ngày đều được trình 
bày và giải quyết. Người Giám hộ của Người Đó phải có 
trách nhiệm đưa ra một kế hoạch để đáp ứng những nhu 
cầu này, và phải nộp kế hoạch chăm sóc đó (xác định các 
nhu cầu và giải thích cách họ sẽ được đáp ứng) cho tòa 
án trong vòng ba tháng sau khi được chỉ định. Báo cáo 
bổ sung được yêu cầu hàng năm.

Các Hạng Mục Trong Quyền Giám Hộ

Nhiều người nghĩ rằng làm giám hộ là cách tốt nhất để giúp người trưởng thành bị khuyết tật về trí tuệ và/hoặc chậm 
phát triển đưa ra các quyết định quan trọng. Sự thật là, quyền giám hộ thường không cần thiết. Trên thực tế, luật giám 
hộ của tiểu bang Washington yêu cầu xem xét các lựa chọn thay thế trước tiên. Hãy xem xét các tình huống như sau:

 � Khi một đứa trẻ khuyết tật bước sang tuổi 18
 � Khi một người đang bị lạm dụng, bị bỏ rơi hoặc bị bóc lột
 � Khi một người bị sa sút trí tuệ và không thể sống độc lập
 � Khi một người không thể quản lý tiền của mình để đáp ứng nhu cầu của mình
 � Khi một người không thể đưa ra quyết định về sức khỏe của mình

Bản thân họ, những tình huống như vậy không phải là lý do để giám hộ. Luật tiểu bang yêu cầu xem xét các lựa chọn 
thay thế cho việc giám hộ trước. Nếu có vấn đề phát sinh, những can thiệp tôn trọng của bạn bè và gia đình thường đủ 
để giúp cá nhân giải quyết nhiều vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn và sự ổn định tài chính.
Khi yêu cầu tòa án để trở thành người giám hộ, cần phải xác định được hạng mục và phạm vi giám hộ.
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