
 TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN     

 
_______________________  ___________ ) 
Nguyên Đơn        (ngày sinh) ) LỆNH CẤM  
(tên của người được bảo vệ)         ) ĐỂ NGĂN CHẬN SỰ NGƯỢC ĐÃI 
       ) (Đạo Luật Ngăn Chận  Sự Ngược Đãi Người   
 bởi và qua người Giám Hộ của Nguyên Đơn ) Cao Niên và Người có Khuyết Tật) 
      ___________________________________________ ) Số vụ kiện  ____________________ 
     (tên của Giám Hộ Nguyên Đơn)    ) 
   k.    ) 
_______________________  ___________ ) 
Bị Đơn         (ngày sinh)     ) 
(người bị cấm)     ) 
 

 
  
Tòa Án, đã duyệt xét đơn thỉnh cầu, và tuyên bố như sau: 

           THẨM PHÁN KÝ TẮT 
              

A. Người Được Bảo Vệ là  Nguyên Đơn      (tên của người sẽ được bảo vệ ) A.   
và đã bị ngược đãi bởi Bị Đơn như được xác định trong ORS 124.005; 

B. Sự ngược đãi đến cho người Được Bảo Vệ bởi Bị Đơn đã xảy ra trong vòng 180 ngày qua B.   
như đã cung cấp trong ORS 124.010; 

C. Người Được Bảo Vệ đang trong sự nguy hiểm trước mắt là bị ngược đãi thêm nữa.  C.   
 
ĐÂY ĐÃ RA LỆNH là: 
 
Sự Yêu Cầu của Nguyên Đơn/Người Giám Hộ của Nguyên Đơn 

 1.  Bị Đơn đã bị ngăn chận (cấm) không ngược đãi, làm sợ hãi, gạ gẫm, cản trở với,   1.   
hay đe dọa Người Được Bảo Vệ, hay toan ngược đãi, làm sợ hãi, gạ gẫm, cản trở    
với hay đe dọa Người Được Bảo Vệ.  

 
 2.  Bị Đơn bị ngăn chận (cấm) không được vào hay toan vào hay ở trong    2.   
        vòng                        dặm ở những nơi sau đây:  
   (Gồm có tên và địa chỉ ngoại trừ là không cho biết vì lý do an tòan.)

THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN: 
• Bạn phải tuân theo tất cả các điều khoản trong Lệnh Cấm này, cho dù Nguyên Đơn tiếp xúc bạn hay cho 

phép bạn liên lạc anh/chị.  
• Vi phạm trong Lệnh Cấm này có thể bị bắt và bị phạt về tội dân sự và/hay hình sự.  Lệnh được thi hành 

ở khắp nơi Oregon và trong tất cả các tiểu bang.  Duyệt xét lệnh này cho thật kỹ. 
• Xem đính kèm “THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN/YÊU CẦU CHO PHIÊN TÒA” để biết thêm tin tức 

về quyền để xin phiên tòa. 
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          THẨM PHÁN KÝ TẮT 

 Nhà của Người Được Bảo Vệ,                        
             
 Cơ sở làm ăn hay chổ làm của Người Được Bảo Vệ,                  
             
 Trường học của Người Được Bảo Vệ,         
             
 Những nơi khác:            
             
 

 3. Bị Đơn cấm (ngăn cấm) không được:        3.   
              

 Tiếp xúc, hay toan để tiếp xúc Người Được Bảo Vệ bằng điện thoại. 
 Tiếp xúc, hay toan để tiếp xúc Người Được Bảo Vệ bằng thư từ. 
 Tới, hay ở trong vòng  150 dặm hay  _______  dặm tới Người Được Bảo Vệ.  
 

 4. Bị đơn phải dời đi và không được trở lại chổ cư ngụ tại:     4.   
           ngoại trừ  tới với               

nhân viên giữ trật tự để dọn đi những đồ đạt cá nhân cần thiết của Bị Đơn, gồm có, nhưng  
không bị giới hạn tới: quần áo, đồ vệ sinh, thuốc men, thẻ an sinh xã hội, khai sinh,  
thẻ căn cước, và các dụng cụ làm việc. 

 

 5. Nhân viên giữ trật tự sẽ dẫn Người Được Bảo Vệ, hay người Giám Hộ của anh/chị  5.   
Nguyên Đơn tới chổ cư ngụ của hai bên để dọn đi những đồ đạt cá nhân cần thiết gồm 
có, nhưng không bị giới hạn tới: quần áo, đồ vệ sinh, thuốc men, thẻ an sinh xã hội,  
khai sinh, thẻ căn cước, và các dụng cụ làm việc. 
 

 6. Người Được Bảo Vệ đã là nạn nhân trong sự ngược đãi có liên quan tới sự lợi dụng  6.   
   không đúng đắn hay chiếm đoạt tiền hay tài sản.  Đẻ bảo vệ hay khắc phục sự lợi dụng 
   không đúng đắn hay chiếm đoạt thì lệnh (các lệnh) đã được quyết định như sau: 

 

 a. Bị Đơn cố gắng không sử dụng tiền hay tài sản của người cao niên hay người 6a.   
có khuyết tật.   (Không bắt buộc) Số tiền hay tài sản mà Bị Đơn bị ngăn cấm không 
được sử dụng là như sau: ______________________________________________ 
                         
            
 b. Bị Đơn được yêu cầu trả quyền hay trả sự quản lý tiền hay tài sản của người  6b.   
cao niên/có khuyết tật lại cho người cao niên/có khuyết tật.   
 (Không bắt buộc) Số tiền hay tài sản phải được trả như sau:                             
            
            
 c. Bị Đơn được yêu cầu phải theo sự hướng dẫn của  giám hộ hay    6c.  
    chuyên viên bảo quản người cao niên hay có khuyết tật. 
 d. Bị Đơn bị cấm không được chuyển tiền hay tài sản của người cao niên hay   6d.  
người có khuyết tật tới cho bất cứ ai khác ngoại trừ tới cho người cao niên hay có            
khuyết tật. 
 
  e. Điều kiện khác (Tùy ý/Xem LƯU Ý ở dưới):        6e.   
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Judge’s Initials 

 7. Trợ giúp khác:           7.   
           
           

 
 8. Không cần thiết để đi tống đạt nữa tại vì Bị Đơn đã đích thân ra hầu tòa.  8.   

 
 

HƠN NỮA ĐÂY là LỆNH  của SỐ TIỀN THẾ CHÂN cho sự vi phạm trong bất cứ điều khoản nào của Lệnh 
này là $5,000  trừ khi được định rõ ràng ở đây:  Số Tiền Khác: $     . 
 

 
 

ĐÂY ĐÃ RA LỆNH là: 
Đơn Thỉnh Cầu để Bảo Vệ Người Cao Niên hay Người có Khuyết Tật bị Ngược Đãi được:  
 Chấp nhận 

 Từ chối tại vì:               
               

                
 

ĐỀ ngày               của tháng      , 20  . 
 

__________________________________________
THẨM PHÁN (Chữ ký) 
__________________________________________
In tên, đánh máy hay đóng mộc tên của Thẩm Phán 

 
Chứng nhận để Chuẩn Bị Văn Bản:  (Bạn được yêu cầu phải thành thật điền phần chứng nhận này.  Xin đánh 
dấu hết các hộp và điền vào các khoảng trống nếu có áp dụng): 
  Tôi tự chọn văn kiện này cho chính tôi và điền mà không phải trả chi phí cho bất cứ ai. 
   Tôi đã trả hay tôi sẽ tiền cho       để giúp tôi điền văn kiện này. 

Đệ trình bởi: 
                 
In Tên,  Nguyên Đơn  Giám Hộ của Nguyên Đơn  Luật sư hay Giám Hộ của Nguyên Đơn  Số OSB (nếu có) 
                
Địa chỉ hay địa chỉ để liên lạc  Thành phố, Tiểu bang, Mã số bưu điện             Điện thoại hay điện thoại liên lạc 

Xin dùng địa chỉ liên lạc An Toàn        Xin dùng điện thoại liên lạc An Toàn 

 

LƯU Ý: 
“Điều kiện khác” trợ giúp trong  Đoạn 6 để bảo vệ hay khắc phục sự lợi dụng không đúng đắn hay chiếm đoạt 
tiền hay tài sản KHÔNG THỂ cho phép bất cứ ai ngoại trừ người cao niên hay có khuyết tật có trách nhiệm 
quản lý tiền hay tài sản của người cao niên hay có khuyết tật, và sự trợ giúp không được chấp nhận là đã đạt 
được một cách thích hợp hơn trong thủ tục bảo vệ đã nộp lên trong ORS chương 125.  [ORS 124.020(2)(a)] 

Những điều khoản ở trên trong Lệnh Cấm để Ngăn Chận Ngược Đãi Người Cao Niên hay Người có 
Khuyết Tật đang có hiệu lực cho thời gian (1) một năm từ ngày thẩm phán ký tên (trừ khi được gia 
hạn trước khi hết hạn) hay cho đến khi nào Lệnh được bãi bỏ, sửa đổi, hay thay thế, tùy theo trường 
hợp nào xảy ra trước. 
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CÁC DỰ KIỆN CÓ LIÊN QUAN 

Người Được Bảo Vệ:                    Nữ   Nam 
Tên 

***Nơi cư ngụ/Địa chỉ Liên Lạc (Dùng địa chỉ nào an toàn***):  

                     
     Số, Đường và Số Căn Hộ(nếu có)     

                     
 Thành phố            Quận     Tiểu bang            Mã số bưu điện 

Số điện thoại/Số điện thoại để liên lạc      (Dùng số Liên Lạc nào An Toàn )      
Ngày sinh                   Tuổi                    Giới/Sắc tộc                   
Cao    Nặng     Mắt màu       Tóc màu     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BỊ ĐƠN:                                     Nữ   Nam 

Tên 
Địa Chỉ Cư Ngụ ___________________________________________________________________________ 
Số điện thoại ______________________________________________________________________________ 
Ngày sinh                             Tuổi                    Giới/Sắc tộc ____________________________________ 
Cao    Nặng     Mắt màu       Tóc màu     

 
 

***Bị Đơn sẽ nhận được một bản sao của tờ thông tin này.  Nếu bạn không muốn cho Bị Đơn biết địa chỉ cư ngụ 
hay số điện thoại, dùng địa chỉ để liên lạc trong tiểu bang bạn đang cư ngụ hay số điện thoại liên lạc để Tòa Án và 
Cảnh Sát có thể liên lạc được khi cần thiết.  Xin vui lòng kiểm tra thư từ ở địa chỉ này thường xuyên. 

 
 

THÔNG BÁO CHO NGUYÊN ĐƠN: 
 
Nếu bạn muốn cũng nhận được tin nhắn qua điện thư (email) và/hoặc tin nhắn qua điện thoại di động để cho bạn biết khi nào Lệnh Cấm 
đã được trao cho Bị Đơn và một thông báo 30 ngày trước khi Lệnh được hết hạn, xin vui lòng cung cấp các thông tin yêu cầu dưới đây. 
Thông tin này sẽ được trao cho văn phòng của cảnh sát trong quận nơi đã đưa ra Lệnh Cấm.   
 

Điều này là tự nguyện--bạn không cần phải cung cấp thông tin này. Bị Đơn sẽ nhận được một bản sao của thông tin này. 
 

Số điện thoại di động của bạn:  ____________________________ 
 
Hãng điện thoại di động của bạn (ATT, Verizon, etc.):  _____________ 
 
Địa chỉ điện thư của bạn:  ________________________________ 
 
Lưu ý:  Nếu tin tức này có thay đổi, bạn cần phải thông báo tới văn phòng của cảnh sát quận sự thay đổi này để bạn có thể tiếp tục nhận 
thông báo qua điện thư hay tin nhắn qua điện thoại di động. 
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XIN VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN NÀY  

ĐỂ GIÚP CHO VIỆC ĐƯA TỐNG ĐẠT LỆNH CẤM  
Người bên kia có thể hay tìm thấy ở đâu? 
 Cư ngụ Giờ giấc                                           Địa chỉ ________________________________________    
   Chổ làm Giờ giấc                                           Địa chỉ ________________________________________ 
 Nơi khác Giờ giấc                                           Địa chỉ ________________________________________ 
 
Diễn Tả Xe Hơi                                  
 

Có bất cứ đặc tính gì của người bên kia, tác phong đã qua, hay trường hợp hiện tại có biểu lộ là anh hay chị có 
thể gây nguy hiểm tới người khác?  tới chính anh/chị?  GIẢI THÍCH:           
                     

Người bên kia có vũ khí, hay có phương tiện để lấy vũ khí?  GIẢI THÍCH:                    
                     

Người bên kia có bao giờ bị bắt hay bị kết tội bạo hành?  GIẢI THÍCH:                                          
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