
INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT TEMPORARY DELEGATION OF PARENTAL POWERS 
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN GIẤY TẠM ỦY QUYỀN LÀM CHA MẸ 

First Paragraph 
In the first blank enter your full name.  
In the second blank enter the city where you live.  
In the third blank enter the full name of the person to whom you are appointing parental powers. 
In the fourth blank enter the address, city and state where the person you are appointing resides.  
In the fifth blank enter the full name of the child for whom you are delegating your parental 
powers.  
In the sixth blank enter the child’s date of birth (month, day, and year).  
In the seventh, eighth and ninth blanks enter the full name of the person to whom you are 
appointing parental powers.  

Đoạn Thứ Nhất 
Trong khoảng trống đầu tiên, ghi họ tên đầy đủ của quý vị .  
Trong khoảng trống thứ hai, ghi thành phố nơi quý vị cư ngụ. 
Trong khoảng trống thứ ba, ghi họ tên đầy đủ của người mà quý vị muốn ủy quyền làm cha mẹ. 
Trong khoảng trống thứ tư, ghi địa chỉ, bao gồm thành phố và tiểu bang nơi người được ủy quyền 
cư trú. 
Trong khoảng trống thứ năm, ghi họ tên đầy đủ của đứa trẻ mà quý vị muốn giao cho người khác 
tạm có quyền làm cha mẹ. 
Trong khoảng trống thứ sáu, ghi ngày sinh của đứa trẻ (tháng, ngày, và năm). 
Trong các khoảng trống thứ bảy, thứ tám và thứ chín ghi họ tên đầy đủ của người mà quý vị ủy 
quyền làm cha mẹ.  

Final Paragraph: Enter the month, day, and year you are signing the Temporary Delegation. 

Đoạn Cuối: Ghi ngày tháng năm khi quý vị ký tên vào Giấy Tạm Ủy Quyền.   

VERIFICATION  
In the presence of a Notary Public, sign your name.  DO NOT SIGN THE TEMPORARY 
DELEGATION UNTIL YOU ARE BEFORE A NOTARY PUBLIC.  

PHẦN XÁC NHẬN CHỮ KÝ 
Ký tên vào giấy trước mặt Công Chứng Viên. PHẢI CHỜ ĐẾN KHI NÀO ĐANG ĐỨNG 
TRƯỚC MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN THÌ MỚI KÝ TÊN VÀO GIẤY TẠM ỦY QUYỀN. 
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