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BẢNG QUYỀN THỪA KẾ 
Tên Chủ sở hữu Quá cố : Ngày Mất: 

DANH SÁCH TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN ĐÃ BIẾT 
Điền “Không có” vào bất kỳ phần nào không có người thân đã biết . 

(Nếu quý vị cần thêm chỗ trống, đính kèm một Bảng Quyền thừa kế thứ hai xác định tất cả các người thân chưa điền 
cho tất cả những phần thích hợp.) 

ID Tài sản: 

Phần 1 TÊN TÊN ĐỆM 
HỌ (TÊN THỜI CON 

GÁI) 
Ngày 

Kết hôn Ra đời Tử vong 

(Những) Người Vợ/Chồng 
của Chủ sở hữu Quá cố 

1 

2 

3 

Phần 2 TÊN TÊN ĐỆM 
HỌ (TÊN THỜI CON 

GÁI) 
Tên Cha/Mẹ 

( TỪ PHẦN 1) 
Ra đời Tử vong 

Con của Chủ sở hữu Quá cố 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Phần 3 TÊN TÊN ĐỆM 
HỌ (TÊN THỜI CON 

GÁI) 
Tên Cha/Mẹ 

( TỪ PHẦN 2) 
Ra đời Tử vong 

Cháu của Chủ sở hữu Quá 

cố 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Phần 4 TÊN TÊN ĐỆM 
HỌ (TÊN THỜI CON 

GÁI) 
Ra đời Tử vong 

Cha mẹ của Chủ sở 
hữu Quá cố 

Cha: 

Mẹ: 

Phần 5 TÊN TÊN ĐỆM 
HỌ (TÊN THỜI CON 

GÁI) 
Ra đời Tử vong 

Anh/chị/em của Chủ sở hữu 

Quá cố 

1 

2 

3 

4 

5 

Phần 6 TÊN TÊN ĐỆM 
HỌ (TÊN THỜI CON 

GÁI) 
Tên Cha/Mẹ 

( TỪ PHẦN 5) 
Ra đời Tử vong 

Con của Anh/chị/em của 

Chủ sở hữu Quá cố 

1 

2 

3 

4 

Tôi tuyên bố dưới hình phạt cho tội khai man, theo luật của Tiểu bang California, rằng tất cả những lời khai trong Bảng Quyền thừa kế 
này và bất kỳ tài liệu kèm theo nào là đúng sự thật và chính xác, với sự hiểu biết rõ ràng rằng tất cả những lời khai trong Bảng Quyền 
thừa kế sẽ bị điều tra và rằng bất kỳ lời khai sai sự thật hoặc không trung thực nào có thể là căn cứ để từ chối yêu cầu đòi quyền thừa kế 
đã nộp. 

TÊN VIẾT CHỮ IN CHỮ KÝ 
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BẢNG QUYỀN THỪA KẾ 
HƯỚNG DẪN 

Tên Chủ sở hữu Quá cố Điền tên của người quá cố mà quý vị đang đòi quyền thừa kế tài sản 

Ngày Mất Điền ngày chủ sở hữu tài sản quá cố mất 

ID Tài sản 
Điền ID Tài sản có trên trang chi tiết yêu cầu đòi quyền thừa kế được in cùng với mẫu yêu cầu 
của quý vị. 

Để đảm bảo quý vị nhận được số tiền mà quý vị có quyền được hưởng, điền thông tin được yêu cầu của quý vị và tất cả những người thân đã biết, dù 
còn sống hay đã mất, của chủ sở hữu tài sản quá cố. Ngoài ra, cung cấp một bản sao của tất cả các trang của giấy chứng tử được chứng nhận của tất cả 
những người thân quá cố liệt kê trong tất cả các Phần ở trên tên quý vị mà quý vị có họ hàng trực tiếp (ví dụ như, ông/bà, cha/mẹ, và/hoặc con trai/con 
gái của quý vị ). 

Phần 1 
Điền vào phần này tất cả những người vợ/chồng hiện tại hay trước đây của chủ sở hữu tài sản 
quá cố. Điền mỗi người vợ/chồng một dòng (dù còn sống hay đã mất). Nếu chủ sở hữu quá cố 
chưa từng kết hôn, điền “Không có.” 

Tên Điền tên, tên đệm, (tên thời con gái, nếu có) và họ của người vợ/chồng 

Ngày Kết hôn Điền ngày kết hôn của người vợ/chồng với chủ sở hữu tài sản quá cố. 

Ngày Sinh Điền ngày sinh của người vợ/chồng.  

Ngày Mất Nếu người vợ/chồng đã mất, điền ngày mất của người đó. 

Phần 2 
Điền vào phần này tất cả những người con của chủ sở hữu tài sản quá cố. Điền mỗi người con 
một dòng (dù con sống hay đã mất). Nếu chủ sở hữu quá cố không có con, điền “Không có.” 

Name Điền tên, tên đệm, (tên thời con gái, nếu có) và họ của người con. 

Tên Cha/Mẹ 
( TỪ PHẦN 1) 

Điền tên cha/mẹ của người con, như liệt kê trong Phần 1. 

Ngày Sinh Điền ngày sinh của người con. 

Ngày Mất Nếu người con đã mất, điền ngày mất của người đó. 

Phần 3 
Điền vào phần này tất cả những người cháu của chủ sở hữu tài sản quá cố. Điền mỗi người 
cháu một dòng (dù con sống hay đã mất). Nếu chủ sở hữu quá cố không có cháu, điền “Không 
có.” 

Tên Điền tên, tên đệm, (tên thời con gái, nếu có) và họ của người cháu. 

Tên Cha/Mẹ 
( TỪ PHẦN  2) 

Điền tên cha/mẹ của người cháu, như liệt kê trong Phần 2. 

Ngày Sinh Điền ngày sinh của người cháu. 

Ngày Mất Nếu người cháu đã mất, điền ngày mất của người đó. 

Phần 4 Điền vào phần này cả cha và mẹ của chủ sở hữu tài sản quá cố (dù còn sống hay đã mất). 

Tên Điền tên, tên đệm, (tên thời con gái, nếu có) và họ của cha/mẹ. 

Ngày Sinh Điền ngày sinh của cha/mẹ. 

Ngày Mất Nếu cha/mẹ đã mất, điền ngày mất của người đó. 

Phần 5 
Điền vào phần này tất cả anh/chị/em của chủ sở hữu tài sản quá cố. Điền mỗi anh/chị/em một 
dòng (dù con sống hay đã mất). Nếu chủ sở hữu quá cố không có anh/chị/em, điền “Không có.” 

Tên Điền tên, tên đệm, (tên thời con gái, nếu có) và họ của anh/chị/em. 

Ngày Sinh Điền ngày sinh của anh/chị /em. 

Ngày Mất Nếu anh/chị/em đã mất, điền ngày mất của người đó. 

Phần 6 
Điền vào phần này tất cả cháu họ của chủ sở hữu tài sản quá cố. Điền mỗi người cháu họ một dòng (dù 
con sống hay đã mất). Nếu chủ sở hữu quá cố không có cháu họ, điền “Không có.” 

Tên Điền tên, tên đệm, (tên thời con gái, nếu có) và họ của cháu họ. 

Tên Cha/Mẹ 
( TỪ PHẦN 5) 

Điền tên cha/mẹ của người cháu họ, như liệt kê trong Phần 5. 

Ngày Sinh Điền ngày sinh của người cháu họ. 

Ngày Mất Nếu cháu gái hay cháu trai đã chết, nhập vào cháu gái hoặc ngày cháu trai của cái chết. 


