
TÀI LIỆU QUAN TRỌNG! 

Tuyên Bố Tự Nguyện về Quan Hệ Phụ Huynh 

Nếu không có biểu mẫu hoàn chỉnh này, tiểu bang sẽ coi 

trẻ có phụ huynh chưa kết hôn là trẻ không có phụ huynh 

hợp pháp không phải là cha/mẹ ruột.  

Quan hệ phụ huynh là một từ để mô tả mối quan hệ pháp lý giữa trẻ và phụ huynh. Từ này bao 

gồm nhiều ý nghĩa hơn so với “quan hệ cha mẹ”, theo truyền thống đề cập đến cha hoặc mẹ của 

trẻ. “Quan hệ cha mẹ” là một khái niệm không bao hàm tất cả các cách thức để các gia đình đến 

với nhau. “Quan hệ cha mẹ” là một khái niệm không bao hàm tất cả các cách thức để các gia đình 

đến với nhau Ví dụ: mỗi ngày có rất nhiều trẻ em được sinh ra bởi những người đã kết hôn và 

những người chưa kết hôn, các cặp vợ chồng dị tính và đồng giới, những người không (hoặc không 

còn) trong một mối quan hệ và cha/mẹ ruột đã kết hôn với phụ huynh không phải cha/mẹ ruột. 

Phần lớn luật gia đình của Mỹ coi các cặp đôi khác giới và đã kết hôn là chuẩn mực. Khi cấu trúc 

gia đình không phù hợp với khuôn khổ truyền thống đó, phụ huynh không phải là cha mẹ ruột phải 

thực hiện một quy trình pháp lý cụ thể để được ghi tên trên giấy khai sinh của trẻ và có các 

quyền với tư cách là phụ huynh hợp pháp của trẻ. Việc thiết lập quan hệ phụ huynh có thể 

mang lại lợi ích cho trẻ bằng cách giúp đảm bảo rằng cả hai phụ huynh đều hỗ trợ tài chính cho trẻ 

(thông qua cấp dưỡng nuôi con và các phúc lợi khác như An Sinh Xã Hội, lương hưu và bảo 

hiểm y tế), cũng như mang lại cho trẻ ý thức đầy đủ hơn về bản sắc và mối liên hệ với hai bên gia 

đình của trẻ. 

Đội ngũ chăm sóc có thể cung cấp thông tin cho các gia đình về quy trình liên quan đến quan hệ 

phụ huynh để hỗ trợ họ đưa ra quyết định sáng suốt về các quyền của mình!  

 

NHẮC ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CHƯA KẾT HÔN 

Tại California, cha/mẹ ruột chưa kết hôn đương nhiên được coi là phụ huynh hợp pháp. Quy định 

này không được áp dụng khi có thỏa thuận mang thai hộ (đẻ thuê). 

Vậy còn phụ huynh không phải là cha mẹ ruột thì sao? Nếu cha/mẹ ruột và phụ huynh không phải là 

cha/mẹ ruột chưa kết hôn, thì họ có thể đồng ý chính thức hóa quan hệ phụ huynh của phụ huynh 

không phải là cha/mẹ ruột bằng cách điền vào Tuyên Bố Tự Nguyện về Quan Hệ Phụ Huynh 

(Voluntary Declaration of Parentage, VDOP). Mọi người thường thực hiện bước này để đảm bảo 

rằng con của họ có hai phụ huynh hợp pháp. Nếu cha mẹ ruột và phụ huynh không phải là cha mẹ 

ruột không đồng ý về việc thiết lập quan hệ phụ huynh, thì cha mẹ ruột (cũng như một số người 

khác, bao gồm cả trẻ) có thể khởi kiện về quan hệ phụ huynh tại Tòa Án Gia Đình.. Đây là một thủ 

tục pháp lý mà qua đó thẩm phán đưa ra phán quyết có ban hành lệnh về quan hệ phụ huynh hay 

không, nghĩa là một người nào đó không phải là cha mẹ ruột có trách nhiệm làm phụ huynh hợp 

Thông tin trong nguồn lực này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành tư vấn pháp lý hay thiết lập mối quan hệ 

giữa luật sư và thân chủ. Nếu ai đó mà quý vị phục vụ có câu hỏi cụ thể, thì họ nên liên hệ với luật sư hoặc người biện hộ. 
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https://childsupport.ca.gov/parentage-forms-and-information/
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TÀI LIỆU QUAN TRỌNG! 

GIẤY KHAI SINH 

Biểu mẫu này do bệnh viện cung cấp và được hoàn thành sau khi trẻ 
ra đời. Bệnh viện gửi biểu mẫu này đến cơ quan đăng ký địa phương, 
sau đó gửi đến Sở Y Tế Công Cộng CA– Phòng Hồ Sơ Quan Trọng 

để đăng ký khai sinh. 

Nếu người phối ngẫu của cha/mẹ ruột không phải là mẹ/cha ruột của trẻ thì sao?  

Luật pháp vẫn coi người phối ngẫu đó là phụ huynh hợp pháp khác của trẻ với tất cả các quyền 

và trách nhiệm liên quan của cha mẹ! Nếu gia đình muốn ghi tên của cha ruột trên giấy khai sinh 

của trẻ thay vì tên của người phối ngẫu của cha/mẹ ruột, và để cả cha và mẹ ruột đều có quyền 

làm cha mẹ hợp pháp, thì cha/mẹ ruột (cũng như một số người khác, bao gồm cả trẻ) có thể khởi 

kiện về quan hệ phụ huynh tại Tòa Án Gia Đình. 

CÂN NHẮC ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KẾT HÔN 

Thông thường, nếu một người kết hôn với cha/mẹ ruột vào thời điểm trẻ chào đời, thì phụ huynh 

sẽ được yêu cầu cung cấp cho nhân viên bệnh viện những thông tin cần thiết để chuẩn bị các 

biểu mẫu cần thiết để đăng ký khai sinh. Trong vòng 10 ngày sau khi sinh, bệnh viện phải nộp 

các biểu mẫu cần thiết cho cơ quan đăng ký địa phương. Cơ quan đăng ký địa phương xử lý 

các biểu mẫu và sau đó gửi chúng đến Sở Y Tế Công Cộng-Phòng Hồ Sơ Quan Trọng 

(Department of Public Health-Vital Records) để đăng ký khai sinh. Tên của mỗi người phối ngẫu 

sẽ được ghi trong giấy khai sinh và mỗi người sẽ được công nhận là phụ huynh hợp pháp của 

trẻ mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.   

Thông tin trong nguồn lực này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành tư vấn pháp lý hay thiết lập mối quan hệ 

giữa luật sư và thân chủ. Nếu ai đó mà quý vị phục vụ có câu hỏi cụ thể, thì họ nên liên hệ với luật sư hoặc người biện hộ. 
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TÀI LIỆU QUAN TRỌNG! 

Yêu Cầu Xác Định Quan Hệ Phụ Huynh 

Để bắt đầu quy trình xác định phụ huynh là ai, cần tiến hành khởi kiện 
về quan hệ phụ huynh tại tòa án. 
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https://www.mass.gov/orgs/registry-of-vital-records-and-statistics
https://www.occourts.org/directory/family/
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