
INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT FORM 
SOCIAL SECURITY NUMBERS, GENDER AND BIRTH DATE(S) 

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN MẪU KHAI 
(CÁC) SỐ AN SINH XÃ HỘI, GIỚI TÍNH VÀ NGÀY SINH 

This form is required by the Nebraska Supreme Court. You should file this 
document when you file your case for divorce, legal separation, paternity, or child 
support. The information is confidential and shall not be made part of the case file. 
This information will be used by the Child Support Division of the Nebraska 
Department of Health and Human Services, but will not be used for other purposes 
unless the Court orders it. 

Tối Cao Pháp Viện Nebraska quy định rằng mỗi người phải điền mẫu này. Quý vị phải nộp 
mẫu này cùng với đơn khởi tố xin ly dị, ly thân, xác định phụ hệ, hay xin tiền cấp dưỡng 
con cái. Thông tin này được coi là tài liệu bảo mật và sẽ không được lưu trong hồ sơ vụ án. 
Thông tin này sẽ được sử dụng bởi Phòng Cấp Dưỡng Con Cái của Sở Dịch Vụ Xã Hội và 
Y Tế Nebraska và ngoài đó sẽ không được sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác trừ phi 
Tòa Án ra lệnh cho phép. 

HEADING 
 Enter name of the county where the original divorce, legal separation, paternity, or other

child support action was filed.
 Enter the first, middle, and last names of the person who was listed as the plaintiff in the

original action.
 Enter the first, middle, and last names of the person who was listed as the defendant in

the original action
 The Clerk of the District Court assigned a case number when the original action was

filed.
You must include that case number on any papers you file.

TIÊU ĐỀ 
 Ghi tên quận/hạt nơi quý vị nộp đơn khởi tố đầu tiên để xin ly dị, ly thân, xác định phụ

hệ, hay xin tòa quyết định vấn đề khác về việc cấp dưỡng con cái.
 Ghi tên, chữ lót và họ của người được ghi là nguyên đơn trong đơn khởi tố đầu tiên.
 Ghi tên, chữ lót và họ của người được ghi là bị đơn trong đơn khởi tố đầu tiên.
 Lục Sự của Toà Khu Vực đã cho quý vị số hồ sơ khi nộp đơn đầu tiên. Quý vị phải ghi số

hồ sơ này vào tất cả các giấy tờ nộp cho tòa.

BODY OF FORM 
Enter the information requested by the heading of each column for the plaintiff, 
defendant, and all minor children. 

NỘI DUNG ĐƠN 
Điền thông tin của nguyên đơn, bị đơn và tất cả các trẻ vị thành niên theo tựa đề của mỗi cột. 
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