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COMUNICADO SOBRE A ADA

O Poder Judiciário do Estado de Connecticut cumpre
com a Lei para Americanos com Deficiências (ADA na sigla em inglês). Se necessitar de adaptações
razoáveis em cumprimento com a ADA, entre em
contato com um funcionário da secretaria do fórum ou
uma pessoa de contato da ADA relacionada na página
da webwww.jud.ct.gov/ADA.

ESTADO DE CONNECTICUT

JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
www.jud.ct.gov

Este formulário está
disponível em outros
idiomas.
Endereço do fórum

Número do processo
Nome da criança/adolescente

Data de nascimento
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Nome do requerente
Nome do genitor

Endereço do genitor

Nome do genitor

Endereço do genitor

Nome do responsável legal se aplicável

Endereço do responsável legal se aplicável

Após determinação judicial são emitidas as seguintes ordens judiciais conforme o interesse superior da criança ou adolescente
acima identificada durante uma audiência do Juízo de Primeira Instância e em conformidade com as leis pertinentes à causa.

Determinação

Negligência

Determina-se que a criança ou adolescente se encontra em situação de:

Determinou-se que a criança ou adolescente se encontrava em situação de:

Negligência

Maus-Tratos ou

Descuido

Descuido

Maus-Tratos no dia

Determinação de Esforços Adequados(Caso necessário)

A permanência no lar seria contrária ao bem-estar da criança ou adolescente e
Acolhimento Provisório

Tal acolhimento por terceiros é do interesse superior da criança ou adolescente.

Determinação de esforços adequados com finalidade de prevenir a remoção:

O estado envidou os esforços adequados para prevenir ou eliminar a necessidade de remover a criança ou adolescente

Não foi possível envidar os esforços adequados para prevenir ou eliminar a necessidade de remover a
criança ou adolescente do lar.

Esforços adequados não foram envidados.

Resolução

Determina-se que a seguinte resolução é do interesse superior da criança ou adolescente:Ru



Defere-se o pedido de anulação e modificação de resolução anterior desta causa e determina-se
que a seguinte resolução modificada é do interesse superior da criança ou adolescente:

N



$Transferência da GuardaTransfere-se a guarda da criança ou adolescente ao Conselho Tutelar até ordem judicial
posterior. De acordo com a lei em tais causas, o Conselho Tutelar será o responsável legal da criança ou adolescente.
Transferência da Guarda efetiva a partir do dia 
%Supervisão CautelarA permanência no lar não é contrária ao interesse superior da criança ou adolescente.
O Conselho Tutelar providenciará a Supervisão Cautelar em prol da criança ou adolescente a partir do dia
até o dia
A residência principal da criança é com
QoPH a qual é uma pessoa idônea.
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&Guarda/TutelaA guarda tutela da criança ou adolescente será designada a
QoPH determina se que é ou são cuidador(es) idôneo(s)
Sujeito a uma ordem de Supervisão Cautelar da criança ou adolescente a
partir do diaaté o dia
'Prorrogação da supervisão cautelarO Conselho Tutelar providenciará Supervisão Cautelar em
prol da criança ou adolescente por um prazo adicional a partir do dia  até o dia
(Extinção da Supervisão CautelarO prazo da Supervisão Cautelar anteriormente ordenado terminará no dia
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Ordem Judicial Adicional

A ordem judicial acima contém os serviços e medidas delineados nas Medidas Específicas em anexo.
O Conselho Tutelar deverá protocolar:

Um Laudo de Acompanhamento da Causa até o dia



UmPedido de Revisão do Plano de Permanênciaaté o dia





Uma audiência para revisão do plano de permanência será realizada no dia 
Um Pedidode

Revogação/Transferência da Guardaaté o dia(data):



Modificação da resoluçãoaté o dia(data):



Uma audiência para apreciar o pedido será realizada no dia(data):

Um Pedido de Destituição do Poder Familiaraté o dia(data):
Uma Audiência de Revisãoserá realizada no dia (data):







N

Outras ordens judiciais:

Nome do Juiz

Data da ordem

Assinatura Juiz

O exposto acima é uma cópia fiel da ordem judicial e foi enviado ao Conselho Tutelar.
Assinado Juiz, Escrivão

Em Município
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No dia Data

