Dispensation Checklist
Visums/Nihil Obstats
(Marriages Outside the Archdiocese of Atlanta)
Danh Mục Phép Chuẩn
Visums/Nihil Obstats
 (Kết Hôn Bên Ngoài Tổng Giáo Phận Atlanta)

Visums (Latin for “to look at carefully’) and Nihil Obstats (Latin for “nothing stands in the way”) are granted by the Archdiocese of Atlanta when a Catholic subject has arranged to be married in a Catholic Church in another place. If that place is within the United States, a visum is granted. If the marriage is to be outside the United States, a nihil obstat is granted. If the ceremony will take place in another church in a place outside the Archdiocese of Atlanta with a dispensation from canonical form, all the usual paperwork must be completed and the proper permissions obtained. If any paperwork is lacking, it will slow the process in Atlanta and may result in a delay at the place of marriage.

Visums (tiếng Latin có nghĩa là “xem xét một cách cẩn thận”) và Nihil Obstats (tiếng Latin có nghĩa là “không có gì ngăn trở”) được cấp bởi Tòa Tổng Giáo phận Atlanta khi một người Công Giáo đã lên kế hoạch kết hôn trong một nhà thờ Công Giáo ở một nơi khác. Nếu nơi đó nằm trong phạm vi Hoa Kỳ, thì visum được ban hành. Nếu việc kết hôn nằm ngoài phạm vi Hoa Kỳ, thì nihil obstat được ban hành. Nếu hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ khác nằm ngoài Tổng Giáo phận Atlanta cùng với sự miễn chuẩn khỏi thể thức giáo luật, thì tất cả các hồ sơ thông thường phải được hoàn tất và phải đạt được giấy phép thích hợp. Việc thiếu sót hồ sơ sẽ làm chậm trễ tiến trình tại Atlanta và nó có thể dẫn đến việc trì hoàn tại nơi diễn ra hôn lễ.

The original documents, which will eventually become the marriage file at the actual location where the marriage is celebrated, are to be submitted for review where the Catholic is resident and any permissions or dispensations granted by the Catholic’s ordinary before the papers are sent directly to the Chancery where the marriage is to take place. This is done by overnight courier so the papers may be properly safeguarded and tracked. The couple will receive a copy of the file from the Tribunal when the visum or nihil obstat is granted so they may take it with them to the wedding.

Bộ tài liệu gốc cũng sẽ chính là bộ hồ sơ hôn phối cuối cùng tại nơi thực sự cử hành hôn lễ. Hồ sơ sẽ được đệ trình để xem xét tại nơi mà Người Công Giáo đang cư ngụ và có bất kỳ giấy phép hay sự miễn chuẩn nào đã được cấp bởi các Giám mục Công Giáo trước khi mọi giấy tờ được gửi trực tiếp tới Văn phòng Chưởng Ấn nơi cuộc hôn nhân diễn ra. Việc này sẽ được thực hiện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, do đó hồ sơ sẽ có thể được đảm bảo an toàn và có thể kiểm tra để cập nhật tiến trình vận chuyển. Đôi bạn sẽ nhận được một bản sao của bộ hồ sơ này từ Tòa án Hôn phối khi visum hoặc nihil obstat được cấp, và có thể họ sẽ cần đem chúng tới lễ cưới.

The receiving Chancery there will forward the documents on to the cleric scheduled to witness the marriage. 
Văn phòng Chưởng Ấn sẽ chuyển hồ sơ tới các giáo sỹ như đã dự kiến để làm chứng cho cuộc hôn nhân.

The originals of all documents are to be sent directly to the Tribunal at least 60 days prior to the wedding:
Tất cả các tài liệu gốc cần được gửi trực tiếp tới Tòa án Hôn phối tối thiểu 60 ngày trước khi kết hôn:

	The fully completed Bride form

Mẫu đơn dành cho Cô dâu đã hoàn chỉnh
	The fully completed Groom form

Mẫu đơn dành cho Chú rể đã hoàn chỉnh
	The completed Permission/Dispensation form;

Mẫu đơn Xin Phép/Phép chuẩn đã hoàn chỉnh
	
The fully completed freedom to marry forms (Affidavits) for the Bride and Groom (must be signed and witnessed);

Bản Tuyên Thệ tự do kết hôn đã hoàn chỉnh dành cho Cô dâu và Chú rể (phải được ký và chứng nhận);
	The baptismal certificates of the Bride and Groom (must have notations and be less than 6 months old if Catholic);

Giấy chứng nhận Rửa tội của Cô dâu và Chú rể (phải được công chứng trong vòng 6 tháng trở lại đối với người Công Giáo);
	If this is a validation, then an authentic copy of civil marriage license (must be fully completed with original officiant’s signature);

Đối với giấy chứng nhận, thì cần có một bản sao xác thực giấy kết hôn dân sự (phải được hoàn chỉnh đầy đủ cùng với chữ ký của viên chức gốc);
	A letter from the preparing priest or deacon indicating:

Linh mục hoặc phó tế đang chuẩn bị hồ sơ cần biểu thị trong thư gửi đi rằng: 
	the couple has completed the requisite marriage preparation (copy of pre-cana certificate is fine);

đôi bạn đã hoàn thành khóa dự bị hôn nhân thiết yếu (bản sao giấy chứng nhận hoàn thành lớp dự bị hôn nhân là đủ)
	the address of the celebrant of the marriage;

địa chỉ của người chứng hôn;
	name and address the Church and diocese where the wedding will take place (the couple should supply the preparing priest with this information – a telephone number for the priest who will celebrate the marriage is also very helpful)

tên và địa chỉ Nhà thờ và giáo phận nơi diễn ra hôn lễ (đôi bạn cần cung cấp thông tin này cho vị linh mục đang chuẩn bị hồ sơ - số điện thoại của linh mục người sẽ cử hành hôn lễ cũng rất cần thiết)
	permission from the pastor of the Catholic party to be married in the Church where the wedding is scheduled to be held

giấy phép linh mục bản xứ tại Nhà thờ nơi mà người tín hữu Công Giáo sẽ kết hôn, và ở đó hôn lễ đã được lên kế hoạch và thời giờ cụ thể. 


