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Quy Trình Giám Hộ
Thông tin này nhằm cung cấp một cách nhìn tổng quan về quyền giám hộ ở Tiểu Bang Washington. Thông
tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không thay thế cho lời khuyên pháp lý. Để được tham khảo về
việc đưa ra các quyết định pháp lý, vui lòng trao đổi với luật sư. Luật sẽ thay đổi vào năm 2022. Thông tin
này chỉ áp dụng đến năm 2021.

Các Bước để Giám Hộ
1. Huấn Luyện Cho Người Giám Hộ Không Chuyên Nghiệp
Trước khi một thành viên gia đình hoặc những người không chuyên nghiệp khác có thể yêu
cầu (nộp các giấy tờ của tòa án để yêu cầu) tòa án làm người giám hộ, họ phải hoàn thành
khóa đào tạo trực tuyến miễn phí. Hướng dẫn bao gồm các nhiệm vụ và trách nhiệm giám
hộ, các hình thức và thời hạn. Việc hướng dẫn rất dễ dàng. Quý vị có thể làm điều đó trong
một lần ngồi (trong khoảng hai giờ) hoặc trong nhiều lần, tùy theo sự học hỏi của riêng từng người theo tốc độ
của mỗi người. Nếu quý vị chọn làm giám hộ sau khi thực hiện khóa hướng dẫn, hãy giữ lại bản tuyên ngôn sau
hoàn thành khóa hướng dẫn mà quý vị học xong để trình cho tòa án.
2. Yêu Cầu Tòa Án
Bất kỳ ai muốn trở thành quyền giám hộ đều phải nộp đơn lên Tối Cao Pháp Viện. Đơn yêu cầu tòa án xác định
rằng người được trong đơn bị mất năng lực, xác định các hình thức nào giám hộ là cần thiết và thích hợp, và
chỉ định một người giám hộ thích hợp. Quý vị phải thông báo về đơn yêu cầu quyền giám hộ cho người được
xác định trong đơn yêu cầu và người giám hộ dự bị. Quý vị có thể lấy các mẫu đơn yêu cầu quyền giám hộ trực
tuyến tại https://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.static&staticID=14.
3. Tòa Án Chỉ Định Một Người Luật Sư về Quyền Giám Hộ
Một khi đệ đơn yêu cầu tòa án, tòa án sẽ chỉ định một người luật sư để điều tra. Người luật sư phải đề nghị với
tòa án nếu việc giám hộ là phù hợp, ai nên là người giám hộ, hoặc nếu có sẵn các lựa chọn thay thế ít hạn chế
hơn.
4. Tòa Án Tổ Chức Một Phiên Điều Trần
Tại phiên điều trần này, một thành viên gia đình hoặc những người khác có thể phản đối (đấu tranh) yêu cầu làm
giám hộ. Nếu tòa án chỉ định người khởi kiện làm người giám hộ, người khởi kiện sẽ nhận được thư xác nhận
giám hộ.
5. Thư Giám Hộ
Đây là tài liệu chính thức cho phép người giám hộ đại diện cho người đó. Thư cũng nêu chi tiết về bất kỳ hạn
chế nào được đặt ra đối với quyền giám hộ.

Yêu Cầu Nộp Đơn

Phục vụ với tư cách là người giám hộ của cá nhân và/hoặc di sản là rất nhiều công việc.
Quý vị phải lưu giữ hồ sơ kỹ lưỡng để hỗ trợ mọi việc quý vị làm thay mặt người đó
bằng biên lai hoặc các hồ sơ khác. Các đơn sẽ đến hạn vào các thời điểm sau:
 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được chỉ định làm người giám hộ
 Mỗi năm ít nhất một tháng trước khi Thư Giám Hộ của quý vị hết hạn
 Trong vòng 30 ngày kể từ khi các điều gì có thể xảy ra
Điều quan trọng là quý vị phải nộp đơn đúng hạn. Nếu quý vị không nộp đơn đúng thời hạn, quý vị có thể phải đối
mặt với tiền phạt của tòa án, quý vị có thể cần phải trình diện tại một phiên điều trần và tòa án có thể xóa tên của
quý vị với tư cách là người giám hộ. Thủ tục các đơn khác nhau tùy theo quận. Một số tòa án có thể yêu cầu quý vị
xuất hiện trong một phiên điều trần tái xét. Hãy chắc chắn rằng quý vị tìm hiểu các yêu cầu các đơn cụ thể thuộc
quận của quý vị.
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