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IN THE CIRCUIT COURT OF  
THE NINTH JUDICIAL COURT 
ORANGE COUNTY, FLORIDA  
PROBATE DIVISION 
 
VỀ VIỆC: ĐẠI DIỆN GIÁM HỘ CỦA  
 
_____________________________________ 
 
Hồ sơ số:  ____________________________ 

 
 
 

LETTERS OF GUARDIAN ADVOCATE OF THE PERSON AND PROPERTY 
THƯ XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN GIÁM HỘ VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN 

(MẪU R) 
 

 
KÍNH GỬI NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN:   
 
 XÉT THẤY RẰNG, _____________________________________________________ 
được  chỉ định làm (các) Đại Diện Giám Hộ về Người và Tài Sản, của    
_______________________________________, một người bị khuyết tật về phát triển và không có 
khả năng ra quyết định để thực hiện một số, nhưng không phải là tất cả, các công việc cần thiết để 
chăm sóc thể chất người đó; và  
  

XÉT THẤY RẰNG, Đại Diện Giám Hộ đã tuyên thệ và nộp bản tuyên thệ theo yêu cầu và 
thực hiện tất cả các thủ tục khác là điều kiện trước khi ban hành Thư xác nhận Đại Diện Giám Hộ 
về Người và Tài Sản;  
  

VÌ VẬY, BÂY GIỜ, tôi, thẩm phán tòa lưu động ký tên dưới đây, tuyên bố  
_____________________________________ hội đủ điều kiện theo luật pháp Tiểu Bang Florida 
làm Đại Diện Giám Hộ về Người và Tài Sản của 
____________________________________________________với đầy đủ thẩm quyền thi hành 
các quyền hạn và trách nhiệm sau đây thay mặt cho người bị khuyết tật về phát triển nói trên:   

 
(___) quyết định nơi cư trú;  
(___) đồng ý cho điều trị y tế, nha khoa, và giải phẫu;  
(___) quyết định về môi trường giao tiếp xã hội hoặc các vấn đề giao tiếp xã hội khác trong 
cuộc sống của người có tình trạng khuyết tật về phát triển đó.   
(___) thi hành tất cả các quyền và quyền hạn hợp pháp của người bị khuyết tật về phát triển 
đó theo luật 
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(___) nắm giữ và sở hữu, vì quyền lợi của người bị khuyết tật về phát triển, toàn bộ tài sản, 
và toàn bộ tiền thuê nhà, lợi tức và lợi nhuận từ tài sản đó.   
Không cần phải có sự cho phép trước cụ thể của Tòa Án, như qui định trong mục 

744.3725, Đạo Luật Florida, Đại Diện Giám Hộ không được:   
 
(a) đưa người có tình trạng khuyết tật về phát triển đó vào một cơ sở, viện, hoặc nơi cung 

cấp dịch vụ có giấy phép hành nghè mà không qua các thủ tục sắp xếp nơi ăn chốn ở chính thức, 
chiếu theo Chương 393, Đạo luật Florida;  

b) đồng ý cho người bị khuyết tật về phát triển đó tham gia bất kỳ thủ tục, buổi khám, hay 
hoạt động nghiên cứu thử nghiệm nào liên quan tới y sinh hoặc hành vi;  

(c)  đồng ý cho tiến hành triệt sản hoặc phá thai đối với người khuyết tật đó;  
(d)  đồng ý ngừng sử dụng các hệ thống trợ sinh đối với người bị khuyết tật về phát triển đó 
(e)  viết đơn xin ly hôn cho người được giám hộ đó 
(f)  thực thi bất kỳ thẩm quyền nào đối với bất kỳ người đại diện chăm sóc sức khỏe nào 

được chỉ định theo bản chỉ dẫn trước có hiệu lực với chữ ký của người khuyết tật đó, chiếu theo 
Chương 765, Đạo luật Florida, trừ khi theo lệnh khác của Tòa án này.   
  
__________________________________________________ (người bị khuyết tật về phát triển) sẽ 
giữ tất cả các quyền hạn pháp lý trừ các quyền được giao cho Đại Diện Giám Hộ theo lệnh tòa án.   
 
 ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ BAN HÀNH LỆNH tại tòa án ở Orlando, Orange County, 
Florida ngày ______ tháng __________________, 20___. 
 
 
 
        ______________________________ 
        Thẩm Phán Tòa Án Lưu Động 
      

 


