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LỚP GIÁO DỤC LUẬT PHÁP CỘNG ĐỒNG 

 

 Chúng tôi rất vui m ng v  bạn đã c ọn tham dự lớp giáo dục pháp luật này và hy vọng bạn sẽ có được 

những t      u hữu ích. 

 

 Lớp n y được cung cấp n ư một dịch vụ cộng đồng bởi Trường Luật William S. Boyd và Trung Tâm 

Trợ Giúp Pháp Lý Của Miền Nam Nevada. Mục đíc  của lớp học này là nhằm cung cấp những t   

   u pháp lý cho công chúng về các thủ tục của tòa án, quy định của tòa án và pháp luật của Nevada, 

cùng với những lời khuyên về vi c làm thế n o để trình bày một trường hợp tại tòa án. 

 

 Lớp học n y được giảng dạy bởi những sinh viên luật. Những sinh viên luật này không phải là luật sư 

và không thể cung cấp tư vấn pháp lý. Một luật sư của Trường Luật William S. Boyd hoặc t  Trung 

Tâm Trợ Giúp Pháp Lý Của Miền Nam Nevada sẽ có mặt trong lớp học để hỗ trợ cho những sinh 

viên luật này. 

 

 Các mẫu đơn sẽ được cung cấp để giúp quý vị đại di n cho chính mình tại tòa án. Tuy nhiên, Thẩm 

P án được chỉ định để ng e trường hợp của bạn có thể yêu cầu t ay đổ  đối với các mẫu đơn n y 

trước khi ông ta hoặc    ta chấp nhận chúng. Thẩm Phán thì không  được yêu cầu để cấp bất cứ trợ 

giúp nào  ưới mọi hình thức hoặc thảo luận trong lớp này. Kết quả trong trường hợp nào sẽ được xác 

định bởi Thẩm Phán, dựa trên sự thật và pháp luật của trường hợp đó. 

 

 Lớp  ọc này không thể lấy thay thế cho một luật sư tư n o. Chúng tôi trân trọng khuyên bạn nên tham 

khảo với một luật sư tư trước khi nộp bất kỳ tài li u n o c o t a án trong trường hợp của bạn. 

 

 Lớp học n y được mở cho tất cả các thành viên của công chúng. Cả hai bên tranh chấp đều có thể 

tham dự lớp này. Bạn không nên tiết lộ bất cứ t      u bí mật cá nhân cho các sinh viên luật hoặc luật 

sư g ám sát trong  ớp học. Bất kỳ t      u bí mật cá nhân n o mà bạn tiết lộ trong lớp đều không phải 

   đặc quyền của  ạn và có thể được   ám p á bởi một bên khác trong vụ ki n. 

 

 

 

 

 

LƯU Ý CHO NGƯ I THAM GIA: Trường Luật William S. Boyd và Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý 

Của Miền Nam Nevada sẽ không cung cấp cho bạn tư vấn pháp lý cụ thể nào c o trường hợp của bạn 

trong lớp này và không cung cấp hoặc đồng ý để đại di n cho bạn trong bất kỳ vấn đề pháp lý n o 

c ỉ v  đồng ý cho vi c bạn tham gia lớp học này. 
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    T I  I U CHUNG VỀ TÒA ÁN VÀ TRỢ GIÚP 

 

      I. TÕA ÁN GIA ĐÌNH  

T a Án G a Đ n     một bộ phận của quận tư p áp thứ tám và các thẩm phán là những thẩm phán của toà 

án quận tiểu bang. Tòa Án G a Đ n  xử lý các vấn đề sau đây: 

• Li hôn 

• Cấp  ưỡng con cá  

• Quyền nuôi con 

• T ăm v ếng 

• Phân chia tài sản và nợ nần 

• Hỗ trợ cấp cho phối ngẫu (i.e. cấp  ưỡng) 

• Quan h  cha con 

• Giám hộ 

• Y u cầu bảo hộ 

• Vấn để của vị t  n  n  n 

 

Tòa Án G a Đ n  nằm tại 601 N. Pecos Road (ở tại Bonanza), Las Vegas, Nevada. Số đ  n thoại 

là (702) 455-2385. X n  ưu ý rằng có những Thẩm Phán của Tòa Án G a Đ n  trú tại khu vực Trung tâm, 

được nằm tại 200 Lewis Avenue, Las Vegas, Nevada 89155. Số đ  n thoại là (702) 671-4528. 

 

II. TRUNG TÂM TỰ TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT GIA ĐÌNH CỦA HẠT CLARK 

 

 Trung tâm trợ giúp pháp lý về luật g a đ n  cung cấp những đơn  ợp pháp và thông tin về quy 

trình, thủ tục của tòa án. Trung tâm tự trợ giúp bán các loạ  đơn (kiến nghị, khiếu nại, câu trả lời, ki n 

chống lại, vv) với mức giá tối thiểu. Nếu bạn có quyền truy cập vào Internet, các gói có thể được tải về, 

miễn phí t  trang web của Trung tâm tự trợ giúp, http:/www.clarkcountycourts.us/shc/index.htm. Các gói 

mẫu bao gồm  ướng dẫn chi tiết về làm thế n o để hoàn tất các mẫu và quy trình nộp đơn. N ững mẫu 

đơn n y là những mẫu đơn "đ ền vào các chỗ trống" mà không cần phải đán   ại. Các mẫu đơn n y t uộc 

dạng "máy tín  tương tác" có ng ĩa     ạn có thể đ ền chúng trên máy tính và in ra mẫu đơn đã hoàn 

thành. Hầu hết các đơn mẫu trong cuốn sách này là t  trung tâm tự trợ giúp. Chúng tôi chỉ lựa chọn 

những đơn mẫu để minh họa cho tình huống nhất định. Trung tâm tự trợ giúp có nhiều loại khác nhau cho 

t ng mẫu đơn để chắc chắn rằng bạn chọn được những mẫu đơn có áp dụng tốt nhất cho tình huống của 

bạn. Trung tâm Trợ Giúp Luật G a Đ n  nằm tại T a Án G a Đ n  ở 601 N. Pecos Road, Las Vegas, 

Nevada, 89106 trên tầng một. trung tâm mở cửa t  8:30 đến 5:30 Thứ Hai đến Thứ Năm v  8:30 đến 5:00 



4 
 

ngày thứ Sáu. Số đ  n thoại là (702) 455-1500. Trung tâm trợ giúp quản lý c ương tr n  "Tư Vấn Luật 

Sư" cũng n ư nơ  tư vấn pháp lý miễn p í được đưa ra v o  uổi chiều thứ năm. 

 

III. DỰ ÁN CỦA TRUNG TÂM PHÁP LÝ MIỀN NAM NEVADA 

 

 Các dự án phối hợp với luật sư tư n ân mà sẵn sàng tình nguy n bỏ ra thời gian của m n  để đại 

di n cho những cá nhân thu nhập thấp với các vấn đề pháp luật dân sự, bao gồm cả vi c quyền nuôi con 

không tranh giành. Cư  ân của Hạt Clark, những người hộ  đủ yêu cầu tài chính nhất định, có thể được 

chọn c o c ương tr n  này. Một khi bạn đã t am  ự lớp học n y, tư các  đ ều ki n  an đầu của bạn sẽ 

được thành lập bởi một cuộc phỏng vấn qua đ  n thoạ . Sau     c úng tô  đã thu thập những sự thật, nếu 

dự án tin rằng nó có thể tìm thấy một luật sư t n  nguy n v  n đại di n cho bạn, bạn sẽ được thông báo 

bằng văn  ản. Nếu được chấp nhận , có thể mất khoảng t  30 tới 90 ng y để thông báo trường hợp của 

bạn với luật sư. Thông tin bổ sung có thể t u được bằng cách gọ  đ  n thoại: (702) 386-1070 

hoặc số miễn phí (800) 522-1071. 

 

ĐỊNH NGHĨA V  GIẢI THÍCH NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG TÒA ÁN 

GIA ĐÌNH 

 

Cấp dƣỡng hoặc trợ cấp phối ngẫu - là số tiền trả cho một người phối ngẫu bởi một người khác trong 

một khoảng thời gian trong thời gian treo của một vụ ly hôn hoặc sau khi kết hôn đã  ết thúc. Nó có thể 

xảy ra trong  khoảng thời gian hạn định, c o đến khi tái hôn hoặc vĩn  v ễn. Cả  a    n đều có thể nhận 

được hỗ trợ vợ chồng. 

Trả lời -    văn  ản pháp lý mà một cá nhân đ  trình với tòa án khi cá nhân đó muốn phản ứng lại vi c 

khiếu nại trong vấn đề li dị. Nó phả  được đ  tr n  v  được phục vụ trên Nguyên Cáo trong vòng 20 ngày 

kể t  sau ngày dịch vụ. Nó đề cập với tòa án những đ ều bất đồng giữa các bên. Nó phả  được nộp cho tòa 

án và một bản sao phả  được gửi cho nguyên cáo. Nếu Bị Cáo không nộp trả lời, nguyên cáo có thể yêu 

cầu t a án để vào một bản án mặc địn  đối với Bị Cáo và quyết định cấp cho Nguyên Cáo tất cả mọi thứ 

anh/cô ấy yêu cầu trong khiếu nại vì Bị Cáo đã   ông có chống lại bằng cách "trả lời" khiếu nại. 

Tài sản (Củi Cải) - Nói chung, BẤT CỨ đ ều gì đạt được hoặc mua được trong suốt t ờ  g an  ết hôn. 

Nevada là một cộng đồng sở hữu tiểu bang và các tài sản thuộc về cả hai bên. Có một số ngoại l  và 

những cá n ân đó cần thảo luận với luật sư. 

Khiếu nại đ  ly hôn - Văn  ản pháp lý được sử dụng để bắt đầu một cuộc ly hôn. Nó đề cập với tòa án 

rằng nguy n đơn muốn ly hôn và những gì Nguyên Cáo muốn về quyền nuôi con, trợ cấp con v  t ăm 

viếng và những tài sản và khoản nợ của đô  bên nên phân chia. 
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Mặc định - mặc định là một văn  ản mà Nguyên Cáo có thể đ  trình nếu Bị Cáo không nộp Trả Lời trong 

v ng 20 ng y sau     được thực thi vi c khiếu nại. 

Bị C   - Vợ hoặc chồng    người bị ki n xin ly hôn và những người sẽ phải phản ứng lại các khiếu nại 

đối với li hôn. Đây    một bên mà là người trả lời hoặc "chống lại " các   n  động của Nguyên Cáo. 

Ly hôn - Các   n  động pháp lý (ki n) để chấm dứt một cuộc hôn nhân. Trong một cuộc ly hôn, tòa án 

quyết định vợ chồng được quyền nuôi con, trả tiền cấp  ưỡng nuôi con, làm thế nào các khoản nợ và tài 

sản của các   n được chia hoặc vi c hỗ trợ tiền cấp  ưỡng vợ chồng (p ố  ngẩu) được quyết định cấp cho 

hay không. 

Đồng kiến nghị ly hôn - Văn  ản pháp lý được sử dụng để bắt đầu một cuộc ly hôn khi cả hai bên đều 

đồng ý ly hôn và tất cả các vấn đề trong cuộc ly hôn. 

Hợp pháp ly thân (Ly Thân Bảo Trì) - một hình thức ly hôn mà các bên vẫn giữ tình trạng kết hôn với 

n au n ưng sống xa nhau. Tòa án có thể giải quyết vấn đề về vi c quyền nuô  con, hỗ trợ, giải quyết tài 

sản và/hoặc tiền cấp  ưỡng. 

Kiến nghị cho yêu cầu tạm thời - một thủ tục p áp  ý được sử dụng để yêu cầu tòa án cho hỗ trợ trẻ tạm 

thời, t ăm v ếng, nuô   ưỡng, hỗ trợ vợ chồng và/hoặc cứu trợ khác, trong khi vụ án ly hôn c n đang 

c ưa được  o n to n  ết t úc. 

Nguyên C   - Người đ  trình khiếu nại. 

Dự phiên điều trần - Đây    một phiên t a ngắn trước thẩm phán khi không phả     trường hợp tranh 

chấp hoặc trường hợp đã g ải quyết. 

Yêu cầu bố trí ngắn gọn - Nếu vụ án có tranh cãi hoặc đã g ải quyết, một bên có thể yêu cầu thẩm phán 

để ký giấy chứng nhận ly hôn mà không cần phiên đ ều trần và dựa trên các giấy tờ đã được nộp trong vụ 

án. 

Tài sản riêng - tài sản riêng là những thứ mà chồng hay vợ sở hữu trước khi kết hôn. Nó có thể bao gồm 

tiền hoặc tài sản đã n ận được qua quà tặng, hoặc th a kế trong t ờ  g an  ết hôn v  cũng có t ể bao gồm 

chuyển giao tài sản cá nhân. Nó sẽ được co  là tài sản của vợ hoặc chồng và sẽ   ông được c  a đều do 

tòa án. Tuy n   n, có trường hợp ngoại l  và tài sản r  ng đô      có t ể trở thành cộng đồng sở hữu. Nếu 

có bất kỳ câu hỏi, bạn được cần nên tham khảo với một luật sư tư. 

Dịch vụ pháp lý không trói buộc - Một luật sư cung cấp "dịch vụ pháp lý không trói buộc"    người sẽ 

đại di n cho một bên trong một phần của vụ án, đạ     n n y trá  ngược vớ  đại di n cho môt bên trong 

toàn bộ vấn đề. Ví dụ, một bên có thể chọn để hoàn thành và nộp giấy tờ trên của m n  n ưng có t ể c ọn 

một luật sư xuất hi n thay mặt cho mình tại tòa án. Một danh sách các luật sư, n ững người sẽ cung cấp 

dịch vụ pháp lý không tró   uộc có sẵn tại Trung Tâm Tự Trợ Giúp Luật G a Đ n . 

Phân lƣơng - Tiến trình pháp lý của vi c chi trả hỗ trợ trẻ trích trực tiếp t  ngân phiếu tiền  ương của 

người nợ hỗ trợ.   
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QU ỀN T I PH N VA ĐIỀU  I N ĐỊNH CƢ 

 

Bên: Một trong các bên phả     cư  ân của Nevada. Anh hoặc cô ta phải sống trong và đang    n 

di n tại Nevada ít nhất sáu (6) tuần trước khi nộp đơn    ếu nại cho ly hôn. 

 Trẻ em: Những đứa trẻ con của các bên phải là cư  ân của tiểu bang Nevada ít nhất sáu (6) 

THÁNG trước khi nộp đơn c o ly hôn, trước khi Tiểu Bang Nevada có thể đề ra bất cứ l nh nào liên quan 

đến cấp  ưỡng nuôi con, c ăm sóc, hoặc t ăm v ếng . Đây    luật của tiểu bang và    n  ang. Có trường 

hợp ngoại l , n ưng n ững cá nhân này cần phải thảo luận với luật sư. 

 

     XIN LY DỊ Ở NEVADA 

 

 Để có được một ly hôn ở Nevada, một hoặc cả hai bên phả  có địn  cư ở Nevada ít nhất sáu (6) 

tuần trước khi vi c x n  y  ôn được đ  trình. Nếu các bên có con  ưới vị thành niên, chúng phải địn  cư ở 

Nevada ít nhất sáu (6) t áng trước khi vi c x n  y  ôn được đ  trình. 

 Nevada là một tiểu bang ly hôn "không có lỗi". Đ ều n y có ng ĩa là bên muốn ly hôn không 

phải chứng minh tại tòa rằng anh ta hoặc cô ta có quyền ly dị. 

Các bên phải có khả năng đưa ra một trong những  ý  o sau để được ly hôn: 

• Tình trạng đ  n mất trí tại được 2 năm trước khi bắt đầu   n  động này; hoặc 

• C ồng và vợ đã ra sống riêng được một (1) năm m    ông c ung sống, hoặc; 

• Không hợp nhau 

 Một cuộc  ly hôn có thể tiến hành tại một trong hai cách; tranh cãi (các   n   ông đồng ý với tất 

cả các đ ều khoản của  y  ôn n ư nuô  con,  oặc làm thế n o để phân chia các khoản nợ và tài sản) hoặc 

không tranh cãi (các   n đồng ý với tất cả các các đ ều khoản của ly hôn.) 

 Khi một cặp vợ chồng kết hôn muốn được ly hôn, có bốn (4) vấn đề chính mà tòa án sẽ quyết 

định: 

1. Chấm dứt cuộc hôn nhân 

2. G ả  quyết các vấn đề về cha mẹ/con cái (quyền giữ con, cấp  ưỡng nuôi con v  t ăm v ếng) 

3. Phân chia tài sản và nợ chung 

4. Tiền cấp  ưỡng (hỗ trợ vợ chồng) 

 

    KẾT THÚC CUỘC HÔN NHÂN 

 N ư đã nó  ở trên, các bên phải đưa ra t n  trạng mất trí, ly thân được một năm m    ông c ung 

sống, hoặc không hợp nhau. 
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VẤN ĐỀ CHA MẸ-CON CÁI 

 

QUYỀN NUÔI CON C I 

 Có hai (2) loại quyền nuôi con; HỢP PHÁP và TRỰC TIẾP. Trong mọ  trường hợp, tòa án ra 

quyết định loại quyền nuôi con nào. 

 

QUYỀN NUÔI CON HỢP PHÁP:  Loại quyền nuôi con này    n quan đến các quyết định quan trọng 

được thực hi n cho các con, bao gồm giáo dục, c ăm sóc y tế và tôn giáo. Tòa án giả định rằng cả cha và 

mẹ đều đưa ra đề nghị n ư n au trong vi c ra quyết địn  c ín  c o đứa trẻ. Có hai loại quyền nuôi con 

hợp pháp: 

1. Đồng quyền nuôi con hợp pháp: Cả hai cha mẹ đều được để tên trong học bạ, hồ sơ y tế, tiếp cận với 

các sự ki n ngoại khóa và các hoạt động và cung cấp về sự ản   ưởng trong c ăm nuôi trẻ mà liên quan 

đến quyết định quan trọng cho trẻ. 

2. Quyền nuôi con riêng hợp pháp: Một người cha hoặc mẹ có quyền cho tất cả các quyết định liên 

quan đến trẻ. Tuy nhiên, nếu một người cha hoặc mẹ yêu cầu c ăm sóc r  ng  ợp pháp, thì người cha 

hoặc mẹ đó sẽ cần phải chứng minh với tòa án tại sao người cha hoặc mẹ khác không nên có quyền đưa ra 

quyết địn     n quan đến trẻ em. 

 

QUYỀN NUÔI CON TRỰC TIẾP : quyền nuôi con trực tiếp xác định trẻ sẻ sống vớ  người nào.  

 

1. Quyền nuôi con trực tiếp chính: Trẻ chỉ sống với một người cha hoặc mẹ (người cha hoặc mẹ quyền 

nuôi con) và được t ăm v ếng với người cha hoặc mẹ khác (người cha hoặc mẹ không quyền nuôi con).  

2. Đồng quyền nuôi con trực tiếp: Tòa án tối cao của Nevada t ay đổi các tiêu chuẩn áp dụng cho vi c 

xác định quyền nuôi con trong trường hợp Rivero v. Rivero. Dựa trên quyết định đó, đồng quyền nuôi con 

trực tiếp có thể được  chia sẻ thời gian 50/50 hoặc thậm chí cả 60/40. Ngoài ra, t a án cũng xem xét vi c 

"cư trú" của các con     xác định vi c bố trí quyền nuôi con,   ông    n quan đến những thứ n ư t ời 

g an c ăm sóc của bên thứ ba.  

3. Quyền nuôi con trƣc tiếp riêng: đứa trẻ chỉ sống với cha hoặc mẹ. T  m v o đó tòa án có thể yêu cầu 

không cho t ăm v ếng hoặc t ăm v ếng rất hạn chế đối với người kia. Một lần nữa, người cha hoặc mẹ 

đ    ỏi quyền nuôi con trực tiếp riêng phải cho tòa án thấy rằng người kia nên có giới hạn hoặc không có 

liên h  vớ  đứa trẻ để t a án có t ể quyết định cấp cho quyền nuôi con trực tiếp riêng.  

 

 Tòa án sẽ xem xét một số yếu tố để xác định vi c quyền nuôi con. Vi c xem xét quan trọng nhất 

đối với tòa án là đ ều gì mang lại lợi ích tốt nhất của trẻ.  
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 Tòa sẽ xem xét nguy n vọng của đứa trẻ n ư    sẽ sống với cha hoặc mẹ, nếu đứa trẻ đủ tuổi 

thích hợp v  trưởng thành.  

 Các yếu tố khác tòa án có thể cân nhắc trong một trường hợp quyền nuôi con là li u một bên có vi 

phạm bạo lực g a đ n  vớ  bên kia hoặc vớ  trẻ, hoạt động tội phạm gần đây, ng   n rượu hoặc chất kích 

thích và tâm thần của cha mẹ.  

 T a án cũng sẽ nhìn vào lịch sử của mối quan h  n y để xác định người nào có nhiều khả năng 

được tốt  ơn người kia. Tòa án sẽ xem xét người nào dành thời gian cho trẻ, đáp ứng nhu cầu của trẻ n ư 

là người đã c ăm sóc cho trẻ bằng cách cung cấp thức ăn, c ỗ ở, quần áo, tham gia vào các hoạt động 

giáo dục v  trường học và thấy rằng trẻ củng đang được cung cấp y tế.  

 

  ƢU Ý: pháp luật Nevada nghiêm cấm cha mẹ thảo luận về các vấn đề và thủ tục tố tụng trước 

tòa án vớ  con c ưa t  n  n  n v  ng   m cấm trẻ tham dự p   n đ ều trần, tr      được phê duy t đặc 

bi t của toà án.  

 

THĂM VIẾNG  

 Là một phần của vi c quyền nuôi con, tòa án cũng sẽ xác định thời gian mà các con sẽ đến t ăm  

người cha hoặc mẹ không có quyền nuôi . Những chuyến t ăm v  các  t ức trao đổ  con cá  n ư t ế n o 

phả  được cụ thể. Các   n n n đề xuất một thỏa thuận cụ thể n ư "n ững ngày cuối tuần đầu tiên và thứ 

ba mỗi tháng t  thứ Sáu lúc 6:00 chiều đến Chủ nhật lúc 6:00 chiều"  

 

CẤP DƢỠNG TRẺ  

 Cấp  ưỡng nuôi con là tiền được trả ra bở  người cha hoặc mẹ không có quyền nuôi con cho 

người cha hoặc mẹ có quyền nuôi con chính. X n vu    ng  ưu ý rằng khi cả cha v  mẹ đều có quyền đồng 

quyền nuôi con  trẻ, cấp  ưỡng nuôi con được xác định theo một trường hợp khác của tòa án tối cao 

Nevada, Wr g t v. Os urn, trong đó y u cầu mỗi người cha mẹ cung cấp một mức tối thiểu cấp  ưỡng 

cho con của mình.  

  Tòa An có thể t ay đổi số tiền cấp  ưỡng t  công thức, (thậm chí hạ thấp nó  ưới mức tối thiểu, 

hoặc nâng cao vượt mức tố  đa của nó) sau khi có những phát hi n đặc bi t. Tòa án sẽ xem xét những đ ều 

sau đây:  

• C   p í của bảo hiểm y tế cho trẻ em;  

• C   p í cho vi c c ăm sóc trẻ em;  

• Bất cứ nhu cầu giáo dục đặc bi t n o của trẻ em;  

• Tuổi tác của trẻ em;  

• Bất kỳ trách nhi m của cha mẹ đối với sự cấp  ưỡng cho người khác;  
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• Các g á trị đóng góp v o bởi cha  oặc mẹ;  

• Bất kỳ sự trợ giúp nào của n   nước để cấp  ưỡng trẻ;  

• Bất cứ khoản chi phí hợp  ý    n quan đến vi c mang thai v   ạn c ế của người mẹ;  

• Các c   p í vận chuyển của trẻ em  ở  t  vi c t ăm v ếng nếu người cha hoặc mẹ có quyền nuôi con đ  

với trẻ ra   ỏ  thẩm quyền của toà án m  đã yêu cầu hỗ trợ v  người cha hoặc mẹ không có quyền giám 

 ộ vẫn ở  ạ  t ẩm quyền đó;  

• Lượng thời gian dành cho đứa trẻ của mỗi phụ huynh;  

• T u n ập tương đối của cả hai cha v  mẹ; và  

• Bất cứ chi phí cần thiết khác vì lợi ích của đứa trẻ.  

 

CÁCH TÍNH PHẦN TRĂM CẤP DƢỠNG CHO TRẺ  

 1 con, 18% tổng thu nhập hàng tháng trước     tr  t ế;  

 2 con, 25% tổng thu nhập hàng tháng trước     tr  t ế;  

 3 con, 29% tổng thu nhập hàng tháng trước     tr  t ế;  

 4 con, 31% tổng thu nhập hàng tháng trước     tr  t ế;  

Cứ thêm một người con, và thêm 2%  vào tổng thu nhập hàng tháng của cha mẹ .  

  Số tiền cấp  ưỡng tối thiểu sẽ được quyết định là $ 100,00 mỗi tháng, cho mỗ  đứa trẻ, bất kể thu 

nhập, tr  trường hợp có một l nh cụ thể t  toà án nêu rõ. Số tiền cấp  ưỡng tố  đa sẽ được quyết định tùy 

thuộc vào một giả định tố  đa.  

 

Ít nhất Không nhiều  ơn Số  ượng tố  đa/mỗi con 

$2,830 $4,235 $605 

$4,235 $6,351 $665 

$6,351 $8,467 $727 

$8,467 $10,585 $786 

$10,585 $12,701 $847 

$12,701 $14,816 $907 

 

 

(Có hi u lực t  ng y 01 t áng 7 năm 2009 đến 30 t áng Sáu năm 2010) Nếu tổng thu nhập của cha mẹ là 

lớn  ơn $ 14,816,   oán g ả địn  tố  đa sẽ được tính là $ 969.  
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NHỮNG CÂU HỎI THƢỜNG XUYÊN VỀ VẤN ĐỀ CẤP DƢỠNG CHO TRẺ 

Trách nhi m đối với vi c cấp  ưỡng cho trẻ kéo dài bao lâu? 

 T ông t ường, cấp  ưỡng nuôi con phả  được trả c o đến     con đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, nếu đứa 

trẻ vẫn c n trong trường trung học, cấp  ưỡng nuôi con sẽ tiếp tục c o đến khi trẻ tốt nghi p t  trường 

trung học hoặc sinh nhật thứ 19 của đứa trẻ, bất kể đ ều nào xảy ra trước. Nếu con    người khuyết tật, cấp 

 ưỡng nuôi con có thể tiếp tục c o đến khi trẻ có thể tự cung tự cấp c o c ín  m n . Nếu đứa trẻ sống tự 

lập hoặc được n ận nuôi bởi cha mẹ khác, cấp  ưỡng nuôi con sẽ kết t úc v o  úc đó.  

Yêu cầu cấp  ưỡng cho trẻ có thể t ay đổ  được không?  

Có,  ưới hai tình huống:  

1. Toà án phải xem xét lại vi c cấp  ưỡng nuôi con cho mỗ  3 năm t eo y u cầu của cha hoặc mẹ; và  

2. Tòa án sẽ xem xét lại số tiền cấp  ưỡng nuôi con đã được quyết địn  nếu có sự t ay đổi cho mỗi 

trường hợp. (Ví dụ của "sự t ay đổi của trường hợp" n ư là mất vi c, một công vi c mới mà tiền  ương 

nhiều  ơn  oặc ít  ơn công v  c cũ.)  

 

Làm thế nào thì yêu cầu cấp  ưỡng nuôi con được thi hành?  

 L n  cấp  ưỡng nuôi con có hi u lực bao gồm một đ ều khoản chuyển n ượng tiền  ương, có t ể 

được t     n  đối với người cha hoặc mẹ không có quyền nuôi con mà  ơn  a mươ  (30) ng y  ể t  ngày 

quá hạn trong bất kỳ phần nào của các khoản thanh toán, và làm vi c tại tiểu bang Nevada, bằng cách gửi 

một giấy thông báo chuyển n ượng tiền  ương và một bản sao của yêu cầu cấp  ưỡng nuôi con trực tiếp 

cho chủ. 

 Ngoài ra, người cha hoặc mẹ có quyền nuôi con có thể yêu cầu thực thi các l nh cấp  ưỡng nuôi 

con bằng cách nộp một bản kiến nghị yêu cầu đưa ra nguy n  o. Bản kiến nghị này yêu cầu người cha 

hoặc mẹ không có quyền giám  ộ g ải thích cho Tòa Án tại sao anh ta hoặc cô ta   ông n n  ị xử p ạc 

 ở  v  không tuân l nh tòa án vì không trả tiền cấp  ưỡng nuôi con. Bạn có t ể yêu cầu để thực thi l nh 

cấp  ưỡng nuôi con bằng các  đ  trình kiến nghị với Tòa án để thiết lập ra các sự thật chứng minh sự thất 

bại của phía bên kia trong vi c tuân theo l nh của Toà án về vấn đề cấp  ưỡng nuôi con. Đ ều n y t ường 

được hoàn thành bằng cách nộp một lịch trình sắp xếp tất cả các khoản thanh toán cấp  ưỡng nuôi con đã 

trả và c ưa trả cho tòa án.  

 Một các    ác để thực thi cấp  ưỡng nuôi con là yêu cầu Toà án cung cấp một phiếu đín   èm 

tiền  ương. Nếu một người cha hoặc mẹ chống lại quyền nuôi con con  ơn 30 ng y  ể t  ngày quá hạn 

thanh toán tiền cấp  ưỡng nuôi con, tòa án sẽ đưa ra y u cầu lấy tiền  ương của anh hoặc cô ta, để vi c 

thanh toán sẽ được khấu tr  t  tiền  ương của anh ta hoặc cô ta và gửi trực tiếp đến người cha hoặc mẹ có 

quyền nuôi con. Nếu người cha hoặc mẹ không có quyền nuôi con có thu nhập t  các nguồn  ương khác 

(n ư t ền thuê nhà, tiền bản quyền hoặc lợi tức) toà án có thể yêu cầu đín   èm t u n ập n y để chi trả 
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cấp  ưỡng nuôi con. Ngoài ra, toà án có thể cấp giữ tài sản cá nhân của người cha hoặc mẹ không có 

quyền nuôi con mà yêu cầu số tiền thu của vi c bán bất kỳ tài sản đó được bảo đảm để trả cho các ng ĩa 

vụ của anh hoặc cô ta  ở  cấp  ưỡng nuôi con quá hạn. Vi c cấp giữ phả  được ghi lại. T a án cũng có t ể 

ra l nh ngăn chặn vi c khai thuế của người cha hoặc mẹ không có quyền nuôi con.  

 Phòng Hỗ Trợ Luật Sư G a Đ n  Của Hạt Clark sẽ giúp người cha hoặc mẹ có quyền nuôi con 

trong vi c nhận cấp  ưỡng nuôi con bằng các  n y v  các p ương p áp   ác. Họ có thể giúp t m ra vị trí 

của người cha hoặc mẹ không có quyền nuôi con mất tích và có thể tiến hành vi c thanh toán cấp  ưỡng 

bên ngoài tiểu bang thay mặt cho người cha hoặc mẹ có quyền nuôi con.  

 

    PHÂN CHIA TÀI SẢN VÀ NỢ CHUNG 

 Nevada là một cộng đồng sở hữu tiểu bang. Đ ều n y có ng ĩa rằng pháp luật cho rằng tất cả các 

tài sản (tài sản và nợ) có được hoặc gánh chịu trong hôn nhân là tài sản chung, và thuộc về cả hai bên n ư 

nhau, tr  trường hợp tài sản được nhận bởi một bên là kết quả của một quà tặng, th a kế, hoặc tiền 

t ương tật cá nhân hoặc sự p án quyết. Tài sản chung phả  được chia một cách công bằng v    n  đẳng.  

  Tài sản chung có thể bao gồm các tài khoản ngân hàng, tài sản cá nhân, một doanh nghi p được 

đ ều hành bởi một người phối ngẫu, bất động sản (nhà, cao ốc t ương mạ , đất c ưa quy  oạch), cổ phiếu, 

trái phiếu, kế hoạc   ưu trí, 401 ( )  ế hoạch, các khoản nợ, xe, các bộ sưu tập có giá trị.  

 Nói chung, tài sản có được hoặc nợ gánh chịu trước khi kết hôn là tài sản riêng bi t và chỉ thuộc 

về một người phối ngẫu. Tài sản riêng có thể được "biến đổi" hoặc chuyển giao thành tài sản chung trong 

một số trường hợp. Xin vui lòng gặp một luật sư trước     đồng ý với bất kỳ phân chia tài sản.  

 

 

    TIỀN CẤP DƢỠNG (còn gọi là "trợ cấp phối ngẫu ")  

 Một bên có thể được  ưởng tiền t  người phối ngẫu khác trong những trường hợp nhất định. 

Không có công thức c ín  xác để trao quyết định tiền cấp  ưỡng, v  đây    quyết định  ựa trên t ng 

trường hợp cụ thể. Trong sự quyết định cấp hay không cấp tiền cấp  ưỡng Tòa An sẽ xem xét và cân bằng 

nhu cầu của người phối ngẫu cẩn hỗ trợ tài chính so với khả năng c   trả của người phối ngẫu khác. các 

yếu tố bổ sung mà toà án sẽ xem xét trong vi c xác định vi c cấp  ưỡng là:  

• Sự nghi p của người phối ngẫu được nhận cấp  ưỡng có được trước khi kết hôn;  

• Khoảng thời gian của cuộc hôn nhân;  

• Giáo dục của người phối ngẫu được nhận cấp  ưỡng trong cuộc hôn nhân;  

• Khả năng công tác của người phối ngẫu được nhận cấp  ưỡng;  

• Khả năng của người phối ngẫu được nhận cấp  ưỡng để tự hỗ trợ cho bản thân;  

• Người phối ngẫu được nhận cấp  ưỡng có ở nhà với trẻ hay không;  
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•Thu nhập của người phối ngẫu được nhận cấp  ưỡng    ông tín  vi c cấp  ưỡng nuôi con và cấp  ưỡng 

p ố  ngẩu; và  

• V  c chênh l ch trong thu nhập giữa các bên và chênh l ch thu nhập trong tương  a .  

 

 Nếu một trong số cá yếu tố này hi n di n, Toà án có thể quyết định vi c cấp  ưỡng.  

 Cấp  ưỡng có thể được trao theo một tỷ l  phần trăm của t ờ  g an  ôn n ân hoặc c o đến khi 

chết, tái hôn hoặc chung sống. Tòa Án cũng có t ể trao tiền cấp  ưỡng phục hồi sức khỏe đủ để cho 

người phối ngẫu, người mà kiếm được ít tiền  ơn, có thể có được giáo dục hay nâng cao k ả năng công 

tác.  

 

LY HÔN KHÔNG TRANH CHẤP 

 

 Nếu các   n đồng ý với tất cả các đ ều khoản của  y  ôn, sau đó  ọ có thể nộp đơn c ung c o 

vi c ly hôn. Ly hôn không tranh chấp có ng ĩa    cả hai bên có thể đạt được thỏa thuận    n quan đến tất 

cả mọi thứ trong trường hợp của họ, bao gồm cả những mong muốn để đạt được vi c ly hôn, quyền nuôi 

con, t ăm v ếng, cấp  ưỡng nuôi con, chia tài sản chung và một   n được  ưởng tiền cấp  ưỡng.  

 Nếu trường hợp n y xảy ra, các bên có thể cùng nộp đơn x n  y  ôn. Để sử dụng một đơn c ung 

cả hai bên phả  đồng ý  ý v o đơn. Nếu có bất kỳ bất đồng về các đ ều khoản của ly hôn, đồng đ  đơn 

không thể được sử dụng. Lợi íc  lớn của vi c sử dụng một đơn c ung    nó ít tốn kém cho các bên vì l  

phí thấp  ơn v  v  c úng t ường được tự đại di n và ly hôn được đạt t  n  bằng cách sử dụng bản khai 

có tuy n t  . Nó  c ung t   đương sự không phải xuất hi n tại Tòa Án, tr  khi Tòa Án đặc bi t yêu cầu. 

L  phí cho vi c nộp đơn c o vi c đồng đ  đơn cần p ả  được trả. L  phí nộp đơn có t ể được miễn cho 

người thu nhập thấp theo sự suy xét của Thẩm P án được chỉ định. Một người có thể yêu cầu được miễn 

l  phí  ằng các  nộp đơn xin yêu cầu tiến trình dựa trên hình thức   n  c o người thu nhập thấp.  

 

"Lớp học TransParenting" - Yêu Cầu V  Tr ng Trƣờng Hợp Ly hôn Của Cha Mẹ C  Trẻ Em Nhỏ.  

 Nếu có trẻ em nhỏ trong cuộc hôn nhân, các bậc cha mẹ phải tham gia một lớp học được gọi là 

"TransParent ng" (c n được gọi là "COPE"); tuy nhiên, họ không cần đ  cùng một lúc. Lớp học phả  được 

hoàn tất bởi cả hai cha mẹ trước khi Thẩm phán ký giấy ly hôn. Lớp học được cung cấp trong suốt tuần 

bởi Dịch Vụ Palo Verde v  Trẻ Em v  G a Đ n  (243-4357) và bởi Giải Pháp G a Đ n  (395-8.417). Lớp 

học kéo dài trong vòng ba tiếng rưỡi (3 ½) và chi phí khoảng $ 40,00 cho mỗi phụ huynh, trả bằng tiền 

mặt hoặc phiếu tiền. Miễn l  phí có sẵn nếu được yêu cầu và do Thẩm phán cấp.  

 

 



13 
 

 

      CHÚ Ý: Bằng các  đ ền vào một đơn c ung, các   n t  bỏ quyền được thông báo bằng văn  ản của 

sự t ếp n ận của giấy ly hôn, quyền kháng cáo, quyền yêu cầu kết quả và kết luận của pháp luật và quyền 

di chuyển cho một vụ xét xử mới.  

 

Thông tin khác cần thiết trong vi c đ  đơn c ung:  

• Ng y v  nơ  kết hôn.  

• Các địa chỉ t ư tín của người chồng v  người vợ. 

• Người vợ có lựa chọn để lấy lại họ hoặc phục hồi t n cũ hay không, và nếu có, tên gì được phục hồi. 

(Người vợ có quyền riêng để quyết định có nên giữ tên kết hôn hoặc khôi phục lại tên gọ  cũ.)  

• Một bản tuyên th  chứng nhận địn  cư chứng thực rằng một trong các   n đã được một cư  ân của tiểu 

bang ít nhất 6 tuần.  

• Đín   èm v  xác định bất kỳ thỏa thuận giải quyết hôn nhân riêng mà các bên muốn Toà Án chấp nhận 

hoặc  ao guốm trong phần của giấy ly hôn.  

 

Hồ sơ đ  trình cho vi c đ  đơn c ung:  

• Đơn c ung cộng với tất cả các thỏa thuận riêng (nếu có).  

• Bản tuyên th  chứng nhận địn  cư.  

• Đề xuất giấy ly hôn  

• Nếu con c ưa t  n  n  n, g ấy chứng nhận của lớp học TransParenting cho mỗi phụ huynh.  

• Tờ   a cua T a Án G a Đ n   

• Nộp phí  

 Tất cả những hồ sơ này và các loại khác của chúng đều có sẵn tại Trung Tâm Tự Trợ Giúp Luật 

G a Đ n  Của Hạt Clark.  

 

     LY HÔN CÓ TRANH CHẤP  

 

KHIẾU NẠI VÀ QUÁ TRÌNH TRÌNH Đ P  

      Cách thứ hai ly dị có thể đạt được là bằng cách nộp một đơn khiếu nại ly hôn. Vi c khiếu nại t   được 

đ  trình bởi chỉ một bên. Không giống vớ  đồng đ  trình, bên kia không cần phả  đồng ý vớ  các đ ều 

khoản của vi c khiếu nại.  

 

 Nguyên Cáo sẽ yêu cầu đ ều khoản cụ thể cho vi c ly hôn, bao gồm cả quyền nuôi con, hỗ trợ và 

t ăm v ếng, cấp  ưỡng phối ngẫu, nếu có, và làm thế nào tài sản và nợ của các bên được chia.  
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  Bị Cáo phải được "tống đạt" một cách hợp l  với vi c tri u đến (thông báo rằng đơn khiếu nạ  đã 

được nộp) và khiếu nại. Sau khi Bị Cáo được tống đạt, Bị Cáo phải trình lên trả lời với Tòa Án trong 

v ng  a  mươ  (20) ng y,  oặc, bằng cách không trả lời, Nguyên Cáo có thể đưa ra một mặc địn  đối với  

Bị Cáo mà cắt bỏ khả năng của Bị Cáo để trả lời và tranh chấp khiếu nại.  

 

NỘI DUNG KHIẾU NẠI  

 Bất kỳ   n  động tranh chấp cho ly dị bắt đầu với vi c nộp một đơn khiếu nại. Một đơn    ếu nại 

phả  được "xác m n " có ng ĩa    Nguyên Cáo phải ký theo lời thề tuyên th  rằng nội dung đề ra trong hồ 

sơ    đúng sự thật và chính xác t  ngày m  đơn khiếu nạ  được ký. Đơn khiếu nại hoàn tất cũng p ả  được 

công chứng. Đ ều rất quan trọng    tất cả các sự thật trong đơn khiếu nại p ả  chính xác. N n t am   ảo 

với một luật sư về đến những sự    n trong trường hợp của bạn TRƯỚC BẠN NỘP BẤT KỲ VĂN BẢN 

ÁN NÀO.  

 Đơn khiếu nại xin ly hôn nên bao gồm t ông t n cơ  ản về các   n v  đặt ra các đ ều khoản ly 

hôn theo mong muốn của Nguy n đơn:  

• Ngày và nơ   ết hôn.  

• Đoạn văn nó    n thẩm quyền của Tòa Án trên các bên và vấn đề chính.  

• Vợ chồng đã có con c ưa t  n  n  n hay không (kể cả con nuôi) và vợ có đang mang t a  hay không.  

 Nếu có con, hoặc người vợ đang mang t a , đơn khiếu nại phải nêu:  

• Quyền ưu t  n nuô  con của Nguyên Cáo;  

• Y u cầu cấp  ưỡng nuôi con nếu có;  

• Tòa Án có nên yêu cầu khấu tr  tiền  ương hay không;  

• Một lịc  tr n  t ăm v ếng chi tiết cho các con;  

• Vi c ưu t  n của Nguyên Cáo mà cha mẹ sẽ cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho (các) con;  

• Bất kỳ tài sản chung hoặc các khoản nợ chung có cần được c  a c o To  án v  p ân c  a các đề xuất của 

tài sản chung và các khoản nợ hay không; 

• Cần p ả  chia tài sản hoặc nợ riêng của một bên mà Toà Án cần xác nhận hay không; 

• Người vợ có mong muốn được phục hồi t n cũ hay không; 

• Nguyên Cáo có yêu cầu cấp  ưỡng phối ngẫu hay không; và 

• Các nguy n n ân  y  ị: 

 Hôn nhân không hợp nhau; hoặc 

 sống riêng trong một năm;  oặc 

 Tình trạng mất trí trong  a  năm 
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 Một     đơn khiếu nại đã đ ền và vi c xác m n  được ký tên và công chứng, nó phải được nộp tại 

Văn Phòng Lục Sự của T a Án G a đ n . Phí nộp đơn phải được trả bằng tiền mặt, bằng check (với giấy 

phép lái xe Nevada), hoặc bằng phiếu tiền. Nếu Nguyên Cáo không có khả năng trả l  phí nộp đơn, anh ta 

hoặc cô ta có thể yêu cầu được miễn l  phí bằng các  đ ền đơn Yêu Cầu để Tiến Hành C o Người Thu 

Nhập Thấp. 

 

NHỮNG VĂN BẢN NÀY PHẢI ĐƢỢC NỘP CHUNG VỚI ĐƠN KHIẾU NẠI 

 

Trát Mời Hầu Tòa: trát mời hầu tòa là một văn  ản cho biết rằng Bị Cáo là anh hoặc cô ta bị ki n và 

phải trả lời các khiếu nạ  trong v ng  a  mươ  (20) ng y  ể t  ngày dịch vụ của nó  ằng   ông bản án 

mặc định sẽ được đưa ra chống lại Bị đơn. Trát mời hầu tòa    đơn được in trước và phả  được đ ền  ở  

Nguyên Cáo và "ban hành"  ở  t ư  ý văn p ng của Tòa An. Trát mời hầu tòa và Đơn khiếu nại phải 

được gửi cùng với nhau tới Bị Cáo. 

Tờ Bìa Của Tòa  n Gia Đ nh: Đây    một văn  ản thu thập dữ li u về t ng trường hợp nộp tại Tòa án 

và có sẵn t  các văn p  ng của Lục Sự. 

Liên lệnh sơ bộ (Tùy chọn): liên l n  sơ  ộ    văn  ản của Tòa Án chỉ định đến Nguyên Cáo và  Bị Cáo. 

Theo yêu cầu của một trong hai bên, Lục Sự sẽ ra liên l nh sơ  ộ đối với cả hai bên. L nh này nghiêm 

cấm các bên   ông được chuyển n ượng, làm trở ngại, che giấu, bán hoặc bằng cách khác xử lý tài sản 

mà không có sự đồng ý của Tòa Án. L nh này cấm các bên quấy rối hoặc rình rập nhau; và cấm mang trẻ 

đến nơ    ác ra   ỏ  T ểu Bang để tước đoạt thẩm quyền của Toà Án đối với trẻ. 

 L nh này có hi u lực đối với bên đạt được nó dựa trên phát hành của nó và trở nên có hi u quả 

chống lạ    n   a sau     được áp dụng cho anh/cô ta. L nh này sẽ kéo dài c o đến khi phán quyết cuối 

cùng hoặc giấy ly hôn được đưa ra. Lưu ý rằng đ ều này là khác nhau t  một l nh cấm hoặc một l nh bảo 

v  tạm thời. 

 

 

ĐƢA RA TRÁT MỜI HẦU TÒA VÀ ĐƠN KHIẾU NẠI  

 Bị Cáo phả  được thông báo rằng anh hoặc cô ta đang  ị ki n để có cơ  ộ  để chống lại. Đ ều này 

được thực hi n bởi "quá trình gửi trát." Đ ều l  quản lí quá trình gửi trát rất nghiêm ngặt và phả  được tiến 

hành hợp lý. Thẩm Phán sẽ   ông có   n  động trong bất kỳ trường hợp nào, tr  khi có bằng chứng tr n 

g ấy tờ c ứng m n  Bị Cáo đã được gửi trát hợp l . Các quy tắc gửi trát của Nevada m  được áp dụng có 

thể tìm thấy ở Thủ Tục Dân Sự của Đ ều L  Nevada 4 và NRS 14.065. Nguyên Cáo   ông được phép tự 

mình gửi trát cho Bị Cáo, mà là phải bố trí cho vi c gửi trát  ằng các  thông qua một ngườ  thứ ba, chẳng 

hạn n ư một người bạn hay một người tiến hành gửi trát chuyên nghi p trên 18 tuổi. Cảnh Sát Quận/Công 
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An sẽ gửi trát mời hầu tòa va khiếu nạ  cho Bị Cáo trong Hạt Clark, Nevada, cho khoảng $ 35.00 - $45.00 

cộng t  m cước phí. Cũng có n ững dịch vụ tư n ân p ục vụ gử  văn  ản với mức p í tương tự. 

 

GỬI TR C CÁ NHÂN  

Nếu Bị Cáo sống ở Nevada, gưỉ trác cá nhân của trát mời hầu tòa và khiếu nạ      ắt buộc. Gử  trác cá 

nhân được  o n tất bằng cách đưa ra các giấy tờ: 

• Trên cá nhân Cáo; hoặc 

• Bằng các  để lại bản sao tạ  nơ  cư trú của Bị Cáo với một a  đó trong độ tuổi thích hợp và có quyền 

quyết địn  cũng đang địn  cư ở đó;  oặc 

• Bằng cách cung cấp cho một đại lý ủy quyền (n ư  uật sư của  Bị Cáo), m  người ấy có quyền ký nhận 

trác. Nếu vợ/chồng đồng ý chấp nhận trát mời hầu tòa và khiếu nạ , anh hoặc cô ta có thể ký nhận tờ g ấy 

gử  trác ( oặc gọ     Acceptance of Service). 

CHÚ Ý: Trát mời hầu t a v  đơn    ếu nại phả  được gửi trong vòng 120 ngày kể t  ng y được cấp trát 

mời hầu tòa  ằng   ông đơn khiếu nại có thể được miễn nhi m. Vi c gia hạn khoảng thời gian này có thể 

được yêu cầu trong một v   trường hợp nhất định. 

 

BẢN TUYÊN TH  DỊCH VỤ  

 Sau khi Bị Cáo đã được gửi trát vớ  đơn khiếu nại cho vi c ly hôn, người thực hi n vi c gửi trát 

phải hoàn thành một bản tuyên th  dịch vụ và nộp cho Lục sự để chứng minh rằng Bị Cáo đã được gửi 

trát. Người thực hi n dịch vụ phải hoàn thành bản tuyên th  và viết xuống vị trí, ngày tháng và thời gian 

m  Bị Cáo đã được gửi trát, ký tên và ngày lập, và có công chứng. Nguyên Cáo không thể đ ền Bản 

Tuyên Th  Dịch vụ cho chính mình. Cản  sát trưởng của Văn Phòng, Công An hoặc các người thực hi n 

tư n ân sẽ hoàn thành bản tuyên th  dịch vụ. 

 

GỬI TRÁT BẰNG XUẤT BẢN BÁO 

 Có thể là nguyên Cáo không thể xác định được nơ  ở của Bị Cáo hoặc là không có gửi trát cá 

nhân cho Bị Cáo. Nếu Bị Cáo không thể được tìm thấy ở Nevada sau khi "thẩm định" (kiểm tra  ưu đ  n, 

DMV, cử tr  đăng  ý, Công Ty Đ  n Lực Nevada, Công Ty Gas Southwest, Công Ty Đi n Thoại Địa 

P ương, Văn Phòng Thuế Assessor's, Phòng Lưu Trữ Hồ Sơ Của Hạt, chủ cũ của Bị Cáo, g a đ n ,  ạn 

bè, và hàng xóm), Nguyên Cáo có thể yêu cầu c o p ép để gửi trát bằng "xuất bản báo." 

 Nói chung, gửi trát bằng xuất bản báo được phép khi Bị Cáo đang sống bên ngoài tiểu bang tại 

một địa chỉ không rõ; Bị Cáo đã rời tiểu bang; sau khi thẩm định Bị Cáo không thể được tìm thấy; hoặc 

Bị Cáo đang c e g ấu anh ta hoặc cô ta để tránh vi c gửi trát. 

 Khi gử  trác  ằng  xuất bản báo" Trát mời hầu tòa PHẢI có một câu thêm vào để nói rõ bản chất 
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của của nó, ví dụ: "Đây    một   n  động để giải quyết mối ràng buộc hôn nhân giữa Nguyên Cáo và  Bị 

Cáo." 

 Bản tuyên th  thẩm định phải có chữ ký của mổt người (không phải Nguyên Cáo), m  ngườ  đã 

cố gắng để xác định vị trí của Bị Cáo, thiết lập ra số lần cố gắng thực hi n và những g  đã được thực hi n 

để cố gắng tìm Bị Cáo. Chứng t ư n y p ả  được nộp chung với bản khai tuyên th  cho gửi trát bằng xuất 

bản báo và đơn đặt hàng cho vi c gửi trát bẳng xuất bản báo. Nếu Toà Án  an   n ,  ướng dẫn của Toà 

án cho vi c gửi trát phả  được ng   m túc tuân t eo. Nó  c ung đ ều n y có ng ĩa    vi c gử  trát v  đơn 

khiếu nại phả  được gử  đến địa chỉ được biết đến cuối cùng của Bị Cáo và bằng chứng t ư p ả  được nộp 

cho Tòa. Ngoài ra, vi c gử  trát v  đơn khiếu nại sẽ cần phả  được công bố trên một tờ báo do Toà án chỉ 

định và bằng chứng về xuất bản báo nộp cho Toà án. 

 

MẪU CÔNG BỐ TÀI CHÍNH  

 Thủ tục dân sự 16.2 của đ ều l  Nevada yêu cầu mẫu công bố tài chính được đ  trình và gử  đ  

không quá bốn mươ   ăm (45) ng y  ể t  ngày gửi trát hầu tòa và đơn khiếu nại trong một cuộc ly hôn, 

bãi bỏ hoặc   n  động bảo trì riêng. Mẫu công bố tài chính cũng p ả  được đ  trình và gử  đ  bởi bên ứng 

đơn với bất kỳ phản ứng hoặc câu trả lời n o c o   n  động đó. Không tuân thủ đ ều l  16.2 có thể dẫn 

đến T a án đã ra   nh tr ng phạt. 

 

Đ  TRÌNH TRẢ LỜI/ UẬN ĐIỀU NGƢỢC  ẠI 

 Một khi một Bị Cáo đã được gửi trát hầu t a v  đơn    ếu nại cho vụ ly hôn, anh hoặc cô ta có 

 a  mươ  (20) ng y để nộp và gử  đ  Trả Lời hoặc trả lời và  uận đ ều ngược  ạ . 

 

Cảnh báo: Nếu Bị Cáo   ông ng ĩ rằng Neva a    nơ  t íc   ợp cho án hầu tòa, anh ta nên tham khảo 

với luật sư TRƯỚC khi nộp bất kỳ văn  ản nào. Nộp một văn  ản ở t a án   ông t íc   ợp có thể dẫn 

đến Bị Cáo buộc phả  đ  t ếp tại Tòa án Nevada. 

 L  phí nộp đơn để đ  trình trả lời cho vi c khiếu nại ly hôn vớ  văn p  ng Lục Sự. Nếu Bị Cáo 

không có khả năng chi trả l  phí nộp đơn, anh hoặc cô ta cũng có t ể yêu cầu được miễn l  phí bằng cách 

đ ền v o đơn Yêu Cầu để Tiến Hành c o Người Thu Nhập Thấp. 

 Tất cả các văn  ản được nộp sau khi bắt đầu vụ ki n, chẳng hạn n ư trả lời, phả  được gử  đ  cho 

p ía   n   a. Đ ều này có thể được thực hi n bằng cách gử  t ư c o p ía   n   a  ằng t ư  ạng nhất. 

Chúng không cần phải được gử  đ  theo cách thức tương tự n ư đơn khiếu nại  an đầu. Tuy nhiên bằng 

chứng gử  đ  là một Giấy Chứng Nhận T ư p ả  được nộp cho Tòa. 
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TRẢ LỜI CỦA BỊ C O VÀ KHIẾU NẠI CÓ TRANH CHẤP 

 Nếu Bị Cáo nộp trả lờ  m    ông đồng ý vời một vài hoặc tất cả đ ều khoản trong đơn    ếu nại 

thì  án này là "tranh chấp". Cả hai bên trong một vụ ly hôn tranh chấp được khuyến   íc  để nên có đại 

di n pháp lý. Một vụ ly hôn tranh chấp t ường    n quan đến nhiều vấn đề phức tạp về thủ tục, khám p á 

và xử án. Đ ều đó t   không phải là dễ dàng cho một cá nhân tự đạ     n c o m n  để thông qua các tiến 

trình. 

 Nếu Bị Cáo muốn có một kết quả khác trong vụ ly hôn so với các đ ều khoản đượcc yêu cầu 

trong đơn khiếu nại anh hoặc cô ta phải gửi một t ư phủ nhận những đ ều khoản tranh chấp. Bị Cáo cũng 

nên nộp một đơn  ao guồm  uận đ ều ngược  ạ  với câu trả lời của m n  để anh/cô ta có thể nói cho Tòa 

án những gì anh/cô ta muốn trong vụ ly hôn. Tòa án không thể đưa ra một quyết định gì mà một bên 

không yêu cầu. Vì vậy, ngay cả khi Nguyên Cáo không đạt được những gì anh hoặc cô ta yêu cầu trong 

đơn khiếu nại, nếu Bị Cáo đã   ông đưa ra yêu cầu riêng của m n  để cứu trợ (trong mẫu đơn bi n hộ), 

Tòa án sẽ không biết những g  để cấp cho Bị Cáo. Trả lời và  uận đ ều ngược  ạ  được kết hợp thành một 

văn  ản. Nếu đơn  uận đ ều ngược  ạ  được đ  trình, Nguyên Cáo phả  đáp lại bằng cách nộp một lời phúc 

đáp đối vớ  đơn trong thời hạn  a  mươ  (20) ng y  ể t  ngày gử  đ  đơn. Không có l  phí nộp đơn c o 

t ư p úc đáp. 

 

KHÔNG CÓ TRẢ LỜI - BỊ C O BỊ MẶC ĐỊNH 

 Nếu Bị Cáo đã được gửi trát mà không có nộp Trả Lờ  trong v ng  a  mươ  (20) ng y  ể t  ngày 

gửi trát hầu t a v  đơn    ếu nại, Nguyên Cáo có thể có được phán quyết mặc định chống lại Bị Cáo. 

Đ ều n y có ng ĩa    Nguyên Cáo có thể sẽ có được những đền bù đã được yêu cầu trong đơn khiếu nại. 

 Nguy n đơn đầu tiên phải yêu cầu văn p  ng lục sự cấp cho một "mặc định", chỉ ra rằng vi c trả 

lờ  đã   ông được nộp cho lục sự. 

 C o đến khi Nguy n đơn thực sự trình yêu cầu mặc địn  v  có được một "mặc định" t  lục sự, Bị 

đơn được phép để nộp trả lời ngay cả khi khoảng thờ  g an 20 ng y để trả lờ  đã trôi qua. Một khi các mặc 

địn  được đưa ra, Nguyên Cáo sau đó phải nộp mặc định này v  đề xuất giấy ly hôn với Thẩm Phán cùng 

với bất kỳ thủ tục giấy tờ khác theo yêu cầu Bố trí Tóm tắt hoặc sắp xếp một cho vi c nghe phiên đ ều 

trần. Đ ều quan trọng cần  ưu ý    mặc định có thể được đặt sang một bên bởi Tòa Án có một "lý do chính 

đáng" do Bị Cáo đề ra. Mặc địn  t ường   ông được tán thànnh và Tòa án sẽ để bản án mặc định qua một 

bên nếu Bị Cáo có thể trình lên một "lý  o c ín  đáng" cho đ ều đó trong vòng sáu (6) tháng. 

 

NGHE PHIÊN ĐIỀU TRẦN 

 Để có được một p   n đ ều trần trong một vụ ly hôn không tranh chấp hoặc sau khi trả lờ  được 
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đ  trình mà không có đ ều bất đồng trong các đ ều khoản của ly hôn, Nguyên Cáo n n đến văn p  ng lục 

sự và yêu cầu "thiết lập phiếu". Lục sự sẽ thông báo cho Nguyên Cáo ngày và giờ có sẵn của phiên xử, nó 

có thể t ay đổi tùy theo Thẩm Phán/Sở. 

 Nguyên Cáo cần mang theo một nhân chứng t ường trú, ng ĩa   , người có thể làm chứng rằng 

Nguyên Cáo đã sống ở Hạt Clark ít nhất sáu (6) tuần trước ngày đ  đơn khiếu nại. Một nhân chứng 

t ường trú có thể là một t  n  v  n trong g a đ n  m ễn là anh/cô ấy có thể làm chứng tuyên th  rằng 

Nguyên Cáo đã sống ở Hạt Clark ít nhất 6 tuần trước khi nộp đơn x n  y  ôn. 

 Nguyên Cáo cũng cần mang t eo một  ản sao của g ấy c ứng n ận tham gia  ớp 

TransParenting và hoàn thành cấp  ưỡng nuô  con và  ản xác địn  p úc  ợ  c o mỗ  ngườ  c a 

 oặc mẹ, nếu có, v  g ấy đề ng ị  y  ôn. 

 Tạ  p   n đ ều trần, T a án sẽ y u cầu Nguyên Cáo cung cấp một số t ông t n xác t ực 

c o  ồ sơ T a án  ao gồm: 

• T n v  địa c ỉ của Nguy n Cáo; 

• T ờ   ạn cư trú; 

• Sự v  c trong đơn    ếu nạ  có    đúng sự t ật hay không; 

• N ững căn cứ  uộc tộ  của v  c ly hôn là có đúng sự t ật hay không; 

• T n v  tuổ  của các con; 

• T ờ   ạn cư trú của các con trong t ểu  ang; 

• Cấp  ưỡng nuôi con,  ảo   ểm sức   ỏe v   ịc  tr n  t ăm v ếng nếu có con vị  ướ  vị thành 

niên; 

• Phân chia bất động sản v  nợ; 

• Nguyên Cáo có y u cầu cấp  ưỡng p ố  ngẫu hay không; và 

• Ngườ  vợ có y u cầu đổ  t n hay không 

 

V o cuố   uổ  đ ều trần, nếu tất cả mọ  t ứ đều  ợp   , T a Án sẽ cấp g ấy  y  ôn v  sẽ 

ký v o đó. G ấy  y  ôn sau đó p ả  được đ  tr n  vớ  văn p  ng Lục sự. Mặc  ù Nguyên Cáo và 

nhân chứng t ường trú sẽ p ả  t am  ự T a Án, p   n đ ều trần   ễn ra rất n an  c óng v  g ấy 

 y  ôn t ường được T ẩm p án  ý  ết ngay tạ  đó. Một     g ấy  y  ôn được  ý, Nguyên Cáo 

p ả  nộp một  ản cho Lục Sự. 

 

 ÊU CẦU BỐ TRÍ TÓM TẮT 

 Nếu các   n   ông muốn t am  ự p   n đ ều trần, Nguyên Cáo có t ể nộp cho Lục sự 
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một  ản " Yêu Cầu Bố Trí Tóm Tắt Cho Vụ Ly Hôn Không Tranh C ấp". Bản sao của văn  ản 

p ả  được để tạ  p  ng của T ẩm p án  ao guồm: 

1. K  ếu nạ  

2. Trả  ờ  

3. Bằng c ứng t am g a  ớp  ọc TransParenting (khi có con  ướ  vị thành niên) t  mỗ  c a  oặc 

mẹ. 

4. Cấp  ưỡng nuô  con và Bản Xác Dịn  Phúc Lợ  Mỗ  Bên cho ngườ  c a  oặc mẹ. 

5. Tờ   a  tuy n t   c ứng m n  t ường trú 

6. Y u cầu  ố trí tóm tắt 

7. Tờ   a  tuyên t   trong v  c  ỗ trợ bố trí tóm tắt 

8. Đề ng ị sắc   n  ly hôn 

9. Các  ản sao của  ất  ỳ t ỏa t uận r  ng về v  c nuô  con, t   sản, phân chia, vv 

 

    

TRƢỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP- Điều g  sẽ xảy ra tiếp the ? 

 

BẮT BUỘC HÕA GIẢI 

 Bất cứ     n o có tran  c ấp về quyền nuô  con,  oặc t ăm v ếng, các   n p ả  t am g a 

  a g ả   ắt  uộc. 

H a g ả  có t ể  ắt đầu: 

1. Một     cả  a    n  ý "quy địn " đố  vớ  v  c   a g ả ;  oặc 

2. Nếu một   n đ  tr n  "y u cầu" đố  vớ  v  c hòa giả ;  oặc 

3. K   T ầm Phán ra   n  các   n t am  ự   a g ả . 

 Các   n có t ể c ọn một n ân v  n   a g ả  tư n ân  oặc sử  ụng Trung tâm   a g ả  g a 

đ n  t uộc T a Án đặt ở tr n tầng một của T a Án Gia Đình trên đường Pecos v  Bonanza. Nếu 

các   n   ông   m đ ều n y trước p   n xử đầu t  n, T ẩm P án t ường sẽ gử  các đương sự tớ  

  a g ả  tạ   uổ  đ ều trần đầu t  n của  ọ v  c o  ọ một ng y để trở  ạ   uổ  đ ều trần   a g ả . 

 Trong     đó, T ẩm P án sẽ  an   nh một   n  tạm t ờ  về v  c nuô  con, t ăm v ếng v  

cấp  ưỡng con. Một   n có t ể y u cầu được m ễn   a g ả  nếu có vấn đề ngược đã  trẻ em  oặc 

 ạo  ực g a đ n   oặc nếu một   n đang ở   n ngo   t ểu  ang. 

 Nếu  uổ    a g ả    ông g ả  quyết được các vấn đề về ngườ  c a  oặc mẹ/các con, 
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T ẩm P án sẽ quyết địn  c úng. T ẩm Phán t ường không t m   ểu n ững g  đã xảy ra trong 

 uổ    a g ả , n ưng sẽ được t ông báo v  c   a g ả  có thành công hay không hoặc t ất  ạ  v  

được t am g a vớ  n ững ý địn  trung t ực hay không. Các   n sau đó sẽ có một p   n t a  oặc 

 uổ  đ ều trần  ằng c ứng để xác địn  xem a  sẽ được trao quyền nuô  con v  t ăm v ếng. 

 

 IẾN NGHỊ 

 K ến ng ị thì rất p ổ   ến trong các vụ án g a đ n . K ến ng ị có t ể được nộp vớ  đơn 

   ếu nạ   oặc trả  ờ   oặc tạ   ất  ỳ t ờ  g an nào sau đó. K ến ng ị yêu cầu T a Án   n  tạm 

t ờ     n quan đến  ất  ỳ vấn đề nào mà Toà Án có t ẩm quyền để quyết địn  v  c nuô  con  oặc 

một vụ án  y  ôn. N ững vấn đề đó  ao gồm quyền nuô  con, t ăm v ếng, cấp  ưỡng nuô  con, 

t   sản chung, cấp  ưỡng, quyền sở  ữu t   sản r  ng của căn n   c ung, cấp  ưỡng v  t ù  ao 

 uật sư. Bạn có t ể y u cầu g ã  quyết một v   vấn đề trong v  c   ến ng ị. 

• K ến ng ị cho v  c tạm t ờ  nuôi con và cấp  ưỡng nuô  con - K ến ng ị n y y u cầu T a Án 

g ả  quyết các vấn đề p áp  ý v  v  c trực t ếp nuô  con  ựa tr n cơ sở tạm t ờ  v  g ao quyền 

cấp  ưỡng trẻ. 

• K ến ng ị cho v  c tạm cấp  ưỡng v  thù lao luật sư - K ến ng ị này y u cầu To  án trao cho 

một   n tạm t ờ  cấp  ưỡng c o đến     T a án đưa ra quyết địn  cuố  cùng đố  vớ  trường  ợp  

này ( ao gồm cả v  c trao t ền cấp  ưỡng tr n cơ sở  âu    ) và trả t ền t ù  ao  uật sư để cho 

ngườ  p ố  ngẫu có mức t u n ập ít  ơn được "  n  đẳng" vớ  ngườ  p ố  ngẫu có t u n ập cao 

 ơn. 

• K ến ng ị cho sở  ữu riêng của của căn n   c ung - K ến ng ị n y y u cầu To  án để cung cấp 

c o một ngườ  p ố  ngẫu được quyền sử  ụng riêng của của căn n   c ung đã  ết  ôn trong t ờ  

g an c ờ t ến   n  v  c ly hôn. 

• K ến ng ị khác - K ến ng ị sẽ đóng  ăng t   sản, t an   ý t   sản,  oặc  ấy  ất cứ cứu giúp 

t íc   ợp   ác. 

 

HỘI THẢO QUẢN  Ý ÁN 

 T eo Đ ều L  T ủ Tục Dân Sự Nevada, T ẩm P án sẽ t  ết  ập một Hộ  Ng ị Quản Lý 

Án trong t ờ   ạn 30 ng y  ể t      Trả  ờ  được nộp trong n  ều trường  ợp. Các   n (v   uật 

sư của  ọ)  ầu  ết t am  ự  uổ  đ ều trần v  t ảo  uận n ững vấn đề m    ông tran  c ấp, 

n ững vấn đề được tran  c ấp và được đưa đến  ế  oạc  "sự p át    n". T ẩm Phán sẽ t  ết  ập 
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một ng y xét xử c o các vấn đề tran  c ấp v  t  ết  ập t ờ   ạn p át    n. 

 

PH T HI N 

 P át    n là tên của một quá trình mà một   n có được t      u của   n   a. Ví  ụ, nếu 

một ngườ  ng   ngờ vợ  oặc c ồng của m n  đang g ấu t ền, "v  c t ẩm vấn" có t ể được gử  

đến ngườ  p ố  ngẫu p ản đố  y u cầu an  ta  ay cô ta  nêu t n v  số t     oản của tất cả các t   

  oản ngân   ng. Mặt   ác p ả  trả  ờ  t ẩm vấn v  cần có tuy n t  . 

 "Y u cầu trình bày" có t ể được gử  c o phía bên p ản đố  y u cầu  ản sao của các văn 

 ản. Trát có t ể được gử  c o các   n t ứ  a để  ấy văn  ản, v  "sự c uẩn  ị" (câu  ỏ   ằng 

m  ng trước     một báo cáo viên Toà Án, có tuy n t  ) của các   n  oặc các n ân c ứng   ác 

vớ  các t ông t n    n quan có t ể được t u t ập. P át    n có t ể trở n n p ức tạp v   ạn được 

  uyến cáo rằng các   n nên t am   ảo ý   ến  uật sư. 

 

PHIÊN XỬ  N 

 Nếu trường  ợp   ông g ả  quyết được, trường  ợp n y sẽ đưa ra p   n xử. Vấn đề nuôi 

con p ả  được quyết địn  trước     xét xử t eo đúng k ến ng ị, v  nếu cần t  ết, p   n đ ều trần 

 ằng c ứng. p   n xử n y sẽ được t ực    n trước T ẩm Phán và T ẩm Phán sẽ quyết địn  các 

vấn đề c n tran  cã  n ư v  c p ân c  a v  g á trị t   sản và nợ chung v  cấp  ưỡng. 

 Sau khi án  ết t úc, T ẩm Phán sẽ n u ra n ững đ ều   oản của vụ ly hôn. Một trong các 

  n sẽ được y u cầu  ở  Toà Án để c uẩn  ị g ấy  y  ôn cho T ẩm Phán ký. Khi g ấy  y  ôn 

được  ý v  đ  trình cho Tòa Án, một bên mà c uẩn  ị g ấy  y  ôn sau đó sẽ nộp một  ản thông 

 áo về v  c tr n  ra g ấy  y hôn v  gử  c o p ía   n   a. 

 

PHIÊN ĐIỀU TRẦN CỦA TÕA  N GIA ĐÌNH 

 Nếu  ạn có một p   n xử tạ  T a Án Gia Đ n  v  được đạ     n c o c ín  m n ,  ạn sẽ 

có một cơ  ộ  t  n  công tốt  ơn nếu  ạn c uẩn  ị c ng n  ều c ng tốt. 

 Một trong n ững p ương p áp tốt n ất để c uẩn  ị c o chính mình cho một p   n xử tạ  

T a Án G a Đ n     quan xét T ẩm Phán một cá n ân bên kia cư xử n ư t ế n o trong p  ng xử 

án trước ng y đ ều trần của  ạn. Quá trình xử án t ường mở cửa c o tất cả công c úng để t am 

 ự  tạ  một  uổ  đ ều trần trước p   n đ ều trần của  ạn tạ  T a Án. Bằng các  t am  ự  uổ  đ ều 

trần n y trước  uổ  đ ều trần của  ạn,  ạn sẽ có t ể quan sát p ản ứng của T ẩm Phán đố  vớ  
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một số tran   uận n ất địn  v    n  v  của  uật sư v  n ân c ứng n ư t ế n o v  n ững cá nhân 

khác đạ     n c o c ín   ọ. 

• Trang p ục t íc   ợp. N  ều ngườ    ông n ận ra rằng T a án    một nơ  trang trọng. Mặc com 

le hoặc quần áo t íc   ợp. 

• Đến đúng g ờ. N ững ngườ  đến trễ t ường mất quyền  ợ   ở  v   ọ   ông có mặt và T ẩm 

Phán c o rằng  ọ   ông muốn tran  cã  trong vụ án n y. 

• Tr n  tự t uyết ngôn. Một  ên mà nộp đơn    ếu nạ   oặc k ến ng ị  ắc đầu trước. Cá nhân 

nên trình bày trường  ợp của m n  trong vòng năm p út  oặc ít  ơn. Một   n n n  uôn  uôn  ắt 

đầu vớ  các vấn đề quan trọng n ất. K   một   n đã  o n tất v  c g ả  t íc   ý  o tạ  sao anh hay 

cô ta nên được cấp t eo y u cầu trợ giúp, T ẩm Phán sau đó sẽ c o p ép bên kia nó  c uy n. 

Luôn luôn t uyết ngôn vớ  T ẩm p án;   ông t uyết ngôn vớ  p ía   n   a. Đây   ông p ả     

t ờ  g an để tran   uận vớ  p ía bên kia. Đây    t ờ  g an để gây ấn tượng cho T ẩm Phán vớ  

p án đoán  ợp  ý của  ạn v   ạn sẽ   ông   m đ ều g  để c o T ẩm Phán t ấy  ạn  ễ   ng mất 

đ  sự tự   ểm soát tâm trạng của c ín  m n . 

• Ng ị địn  t ư. Nếu  ạn c uẩn  ị đưa c o T ẩm Phán n ững  ản sao của một cá  g  đó,  ạn 

cũng p ả  đưa một  ản sao c o p ía   n   a. K ông  ao g ờ để tr n   n. Nếu  ạn muốn cung cấp 

cho T ẩm Phán một  ản sao của một văn  ản, đưa nó c o cản  sát trưởng và ông ta sẽ đưa nó 

c o T ẩm p án. 

• Kết  uận. Tất cả các   n cần n u rõ n ững g   ọ muốn ở p ần cuố  của  uổ  tran   uận. Ví  ụ, 

một   n n ững a  muốn xin nuôi con  ướ  vị t  n  n  n có t ể nó : "Cuố  cùng,  ín  t ưa T ẩm 

P án, tô  x n quyền nuô  con c o đến     v  c  y  ôn của c úng tôi  ết t úc, vớ  c ồng tô  có 

quyền đến t ăm v ếng mỗ  cuố  tuần v  c   trả cấp  ưỡng nuô  con n ư  uật p áp y u cầu". Nêu 

rõ n ững g   ạn muốn để giúp T ẩm Phán đưa ra quyết địn . 

• Tuân t eo tất cả các y u cầu của Tòa Án. Một y u cầu của T ẩm p án, tr       ủy  ỏ  ở  

c ống án,     ợp p áp v  p ả  được tuân t eo sau ngay cả      ạn   ông đồng ý vớ  chúng. Nếu 

 ạn  ỏ qua một   n  của T ẩm Phán Toà Án có t ể p án  ạn   ông tuân   n  Tòa Án. 

 

      BẮT ĐẦU 

• Các mẫu đơn trong cuốn sác  n y      ng mẫu. Bạn có t ể mua các mẫu đơn  ạn cần t  Trung 

Tâm Tự Trợ G úp  oặc tả  c úng m ễn p í t  website Trung tâm Tự Trợ g úp; 

• K    ạn đ ền v o các mẫu đơn để được nộp,  ạn c ỉ sử  ụng mực đen  oặc đán  máy; 
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• Mẫu đơn của  ạn p ả  đọc được,  o đó, v ết ngay ngắn; 

• Trả  ờ  tất cả câu  ỏ  trong mẫu đơn của  ạn; 

• Nếu có câu  ỏ    ông áp  ụng c o trường  ợp của  ạn, v ết "N/A" (  ông áp  ụng) v o c ỗ 

trống; 

• K ông  ý trong đơn khiếu nạ   oặc t ư trả  ờ  v  đơn    n  ộ c o đến      ạn đang ở trước một 

công c ứng viên; nếu y u cầu 

• Bạn p ả    ết các t ông t n sau: ở đâu v       ạn đã  ết  ôn,  ạn vẫn c n  ết  ôn vớ  an   oặc 

cô ta hay không (nếu  ạn   ông c ắc c ắn, t am   ảo  uật sư), t n v  ng y s n  của tất cả các 

con của  ạn v  ngườ  p ố  ngẫu đã có cùng n au nếu  n ững đứa con  ướ  18 tuổ ; một ước tín  

 ợp  ý t u n ập cuố  cùng của vợ/c ồng của  ạn m   ạn   ết, một  an  sác  tất cả các t ứ có 

được trong  ôn n ân của  ạn,   ông quan trọng a     ngườ  đứng t n; các số VIN c o tất cả xe 

cơ g ớ ;  ất  ỳ   oản nợ gán  c ịu trong  ôn n ân của  ạn,  ất  ể    cách nào  ạn mang nợ; 

• Rõ ràng v  mô tả n ư     ạn có t ể được; 

• Nếu  ạn có t ắc mắc  oặc có vấn đề gì,  ạn n n t am   ảo  uật sư. 

 

 

     ĐẠO  UẬT  IÊN QUAN 

SỞ HỮU 

NRS 123.130  t   sản riêng của vợ, t   sản riêng của c ồng. 

1. Tất cả t   sản của ngườ  vợ sở  ữu trước cuộc  ôn n ân, và có được sau đó  ở  n ận qua quà 

tặng, t  a  ế, truyền  ạ   oặc được trao c o v  c t   t  ạ  t ương tíc  cá n ân, vớ  n ửng g  

t uộc về nó, các vấn đề v   ợ  n uận của c úng,    t   sản r  ng của cô ta. 

2. Tất cả t   sản của ngườ  c ồng sở  ữu trước cuộc  ôn n ân, v  có được sau đó  ở  n ận qu  

tặng, t  a  ế, truyền  ạ   oặc được trao c o v  c t   t  ạ  t ương tíc  cá n ân, vớ  n ửng g  

t uộc về nó, các vấn đề v   ợ  n uận của c úng,    t   sản r  ng của an  ta. 

 

NRS 123.220 xác địn  t   sản c ung. Tất cả các t   sản,   ác vớ  quy địn  trong 123.130 NRS, 

có đượcc sau      ết  ôn  ở  vợ  ay c ồng,  oặc cả  a ,    t   sản chung tr  trường  ợp  o: 

 

1. Một t ỏa t uận  ằng văn  ản g ữa vợ c ồng, m     c ỉ có    u  ực n ư g ữa  ọ. 

2. Một quy địn   ảo   n   ảo tr  r  ng do Tòa Án có t ẩm quyền cấp. 



25 
 

3. NRS 123.190. 

4. Một ng ị địn   an   n   oặc t oả t uận  ằng văn  ản  ựa theo NRS 123.259. 

 

QU ỀN NUÔI CON 

NRS125.480  ợ  íc   ớn n ất c o con trẻ; quyền ưu t  n; xem xét của Tòa Án; g ả địn      Tòa 

Án xác địn  rằng c a mẹ  oặc ngườ  cư trú vớ  con    t ủ p ạm của  ạo  ực g a đ n . 

 

1. K   xác địn  quyền nuô  một đứa trẻ n ỏ  ựa tr n   n  động trong c ương n y, v  c xem xét 

 uy n ất của Tòa Án l   ợ  íc  tốt n ất c o đứa trẻ. Nếu có đồng quyền nuô  con sẽ     ợ  íc  tốt 

n ất của trẻ, Tòa Án có t ể cấp quyền c o cả ngườ  c a  oặc mẹ cùng nhau nuôi con. 

 

2. Quyền ưu t  n   ông p ả  được g ao c o c a  oặc mẹ  oặc vớ   ý  o  uy n ất m  c a mẹ    

ngườ  mẹ  oặc c a của đứa trẻ. 

 

3. Toà án sẽ trao quyền nuô  con t eo t ứ tự ưu t  n sau đây, tr      trong một trường  ợp đặc 

   t cho  ợ  íc  tốt n ất của đứa trẻ được đ    ỏ    ác: 

 

(a) cho cả  a  c a mẹ cùng t eo NRS 125.490  oặc mẹ  oặc cha. Nếu Tòa Án   ông ra   n  trao 

quyền nuô  con c ung sau     c a  oặc mẹ đã áp  ụng c o quyền đồng quyền nuô  con Toà Án 

t ểu  ang sẽ n u ra quyết địn  của m n  cho  ý  o t  c ố  của đơn x n của c a  oặc mẹ. 

 

(b) cho một ngườ   oặc một nhóm ngườ  m  đứa trẻ đang sống c ung v  nơ  m  đứa trẻ đã có 

một mô  trường   n  mạn  v  ổn địn . 

 

(c)  cho  ất  ỳ ngườ  n o có    n quan tớ  đứa trẻ trong v ng  a đờ  mà Tòa Án t ấy t íc   ợp v  

có t ể cung cấp c ăm sóc v   ướng  ẫn đúng c o trẻ em,  ất  ể    t ân n ân cư trú trong t ểu 

bang này hay không. 

 

(d) cho  ất  ỳ ngườ  n o   ác  oặc ngườ  m  Tòa Án t ấy t íc   ợp v  có t ể cung cấp c ăm 

sóc v   ướng  ẫn đúng c o đứa trẻ. 



26 
 

 

4. Trong v  c xác địn   ợ  íc  tốt n ất của trẻ, t   To  án xem xét v  đặt ra n ững p át    n cụ 

t ể có    n quan, trong số n ững t ứ   ác: 

 

(a) mong muốn của trẻ nếu trẻ có đủ tuổ  v  năng  ực để   n  t  n  một quyết địn  thông minh 

để m n  muốn sống vớ  a . 

 

 


