Em Bé của Bạn Cần Giấy Khai Sinh
Các em bé chào đời ở đây là công dân Hoa Kỳ.
Thông tin về cha mẹ không được các nhân viên di trú
(ICE) xem xét.

Nhân viên bệnh viện sẽ hỏi mẹ của em bé (người
phụ nữ sinh ra em bé) những gì?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Giấy khai sinh là giấy tờ pháp lý.
▪ Kiểm tra lại nội dung giấy khai sinh trước khi ký.
▪ Cố gắng điền giấy khai sinh trước khi bạn rời bệnh
viện. Như vậy để không cần phải mang đến nộp cho
sở y tế ở Oakland.
▪ Sau này nếu muốn sửa lại giấy khai sinh, bạn sẽ cần
phải trả một khoản lệ phí và thêm một tờ thứ hai. Bạn
có thể cần phải đến tòa án.
▪ Giấy khai sinh được sử dụng cho 2 mục đích. Phần
trên cùng là dành cho gia đình. Phần còn lại được sử
dụng khi cần nộp giấy tờ để đi học hay tham gia các
chương trình sức khỏe công cộng, để gia đình có
được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

▪
▪
▪
▪
▪

Họ tên, ngày tháng năm sinh
Địa chỉ nhà, cùng với số zip code
Số an sinh xã hội - nếu bạn có số này
Tiểu bang ở Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác nơi bạn chào
đời
Bạn là người độc thân hay đã lập gia đình
Bạn có phải là người gốc sắc tộc nói tiếng Tây ban nha
không? có, hoặc không
Sắc tộc của bạn, chọn tới tối đa 3 lựa chọn trong số này
- Người da trắng
- Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi châu
- Thổ dân châu Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska
- Người Á châu (ví dụ - Người Hoa, người Phi luật tân,
người Việt, người Ấn độ v.v...)
- Thổ dân Hawaii hoặc người Đảo Thái Bình Dương
khác (ví dụ -- người Fiji, Tonga, Samoa v.v...)
Công việc và trình độ học vấn của bạn (học đến lớp
mấy hoặc có được văn bằng gì)
Ngày bạn đi khám thai lần đầu tiên
Số lần bạn đi khám thai
Kỳ kinh cuối cùng của bạn là ngày nào
Bạn có được nhận WIC không?

Đối với tên của em bé
Cần phải ghi tên em bé theo thứ tự như sau
▪ tên gọi – tới tối đa 30 chữ cái
▪ sau đó là tên đệm, nếu bạn muốn - tới tối đa 24 chữ cái
▪ kế tiếp là tên họ – tới tối đa 34 chữ cái
Có thể có hai tên họ, cho dù có hoặc không có dấu gạch
ngang. Ví dụ về tên có dấu gạch ngang -- Perez-Lee.

Tôi sẽ sử dụng giấy khai sinh của em bé để làm gì?
▪
▪
▪
▪
▪

Xin số an sinh xã hội
Có được bảo hiểm sức khỏe
Đăng ký đi học
Lấy bằng lái xe
Xin giấy phép làm việc

Nhân viên sẽ hỏi gì về cha của em bé (người đàn
ông làm thụ thai)?
▪ Họ tên, ngày tháng năm sinh
▪ Địa chỉ nhà, cùng với số zip code
▪ Tiểu bang ở Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác nơi anh ấy
chào đời
▪ Anh ấy có phải là người gốc sắc tộc nói tiếng Tây ban
nha không? có, hoặc không
▪ Sắc tộc của anh ấy, chọn tới tối đa 3 lựa chọn trong số này
- Người da trắng
- Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi châu
- Người Á châu (ví dụ - Người Hoa, người Phi luật tân,
người Ấn độ, người Việt v.v...)
- Thổ dân châu Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska
- Thổ dân Hawaii hoặc người Đảo Thái Bình Dương khác
(ví dụ -- người Fiji, Tonga, Samoa v.v...)
▪ Công việc và trình độ học vấn của anh ấy (học đến lớp
mấy hoặc có được văn bằng gì)

Đối với cha mẹ là người đồng giới hoặc mang thai hộ, nhân viên bệnh viện sẽ hỏi những gì?
Cha (mẹ) không sinh ra đứa trẻ
▪ Họ tên, ngày tháng năm sinh
▪ Số an sinh xã hội - nếu bạn có số này
▪ Tiểu bang ở Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác nơi bạn
chào đời
▪ Mối liên hệ với đứa trẻ - mẹ, cha hay phụ huynh

Người hiến tặng tinh trùng
▪ Nhân viên bệnh viện có thể hỏi về người hiến tặng
tinh trùng
▪ Anh ấy có phải là người gốc sắc tộc nói tiếng Tây
ban nha không? có, hoặc không
▪ Sắc tộc của anh ấy, chọn tới tối đa 3 lựa chọn trong
số này
- Người da trắng
- Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi châu
- Người Á châu (ví dụ - Người Hoa, người Phi luật
tân, người Ấn độ, người Việt v.v...)
- Thổ dân châu Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska
- Thổ dân Hawaii hoặc người Đảo Thái Bình Dương
khác (ví dụ -- người Fiji, Tonga, Samoa v.v...)
▪ Công việc và trình độ học vấn của anh ấy (học đến
lớp mấy hoặc có được văn bằng gì)

Người hiến tặng trứng (Người mang thai hộ)
Nếu người phụ nữ sinh ra đứa trẻ không phải là người
phụ nữ cho trứng, nhân viên bệnh viện có thể hỏi về
người cho trứng
▪ Cô ấy có phải là người gốc sắc tộc nói tiếng Tây
ban nha không? có, hoặc không
▪ Sắc tộc của cô ấy, chọn tới tối đa 3 lựa chọn trong
số này
- Người da trắng
- Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi châu
- Thổ dân châu Mỹ da đỏ hoặc thổ dân Alaska
- Người Á châu (ví dụ - Người Hoa, người Phi luật
tân, người Việt, người Ấn độ v.v...)
- Thổ dân Hawaii hoặc người Đảo Thái Bình Dương
khác (ví dụ -- người Fiji, Tonga, Samoa v.v...)
▪ Công việc và trình độ học vấn của cô ấy (học đến
lớp mấy hoặc có được văn bằng gì)
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