
TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN ____________________ 

 
__________________________ ___________  ) 
Nguyên Đơn        (ngày sinh) ) ĐƠN XIN LỆNH CẤM ĐỂ  
(tên của người được bảo vệ)       ) NGĂN CHẬN NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI CAO 
 bởi và qua người Giám Hộ của Nguyên Đơn ) NIÊN HAY NGƯỜI CÓ KHUYẾT TẬT 
    ____________________________________ ) (Sổ Xố) 
    (tên của Giám Hộ Nguyên Đơn) )  
  k.     ) Số vụ kiện  ____________________ 
       ) 

) 
__________________________ ___________ ) 
Bị Đơn        (ngày sinh)      ) 
(người bị cấm)      ) 

 
(Đánh dấu một ô): 
  Tôi là Nguyên Đơn đang cư ngụ trong Quận    , của Tiểu bang    .   Tin 
tức tôi nói như đã được cung cấp dưới đây là sự thật: 

 Hay: 

  Tôi là Giám Hộ của Nguyên Đơn.  Người cao niên hay người có khuyết tật mà tôi thay mặt trong đơn thỉnh 
cầu này (tên) là       cư ngụ trong Quận                                         ,   
của tiểu bang     .  Tôi là người  giám hộ   giám hộ chỉ định cho người cao niên 
hay người có khuyết tật có tên trong đây.  Tôi nói là những tin tức được cung cấp dưới đây là sự thật: 

Bị Đơn đang cư ngụ trong Quận       , của tiểu bang    . 

GIÁM HỘ CỦA NGUYÊN ĐƠN:  TRONG SUỐT ĐƠN NÀY, TIN TỨC ĐƯỢC CUNG CẤP CHO VÀ 
ĐƯỢC YÊU CẦU VỀ NGƯỜI CAO NIÊN HAY NGƯỜI CÓ KHUYẾT TẬT MÀ BẠN THAY MẶT.   

LÀ MỘT GIÁM HỘ CỦA NGUYÊN ĐƠN, BẠN SẼ CUNG CẤP TIN TỨC, KHÔNG PHẢI CHO 
CHÍNH BẠN, NHƯNG LÀ VỀ NGƯỜI CAO NIÊN HAY NGƯỜI CÓ KHUYẾT TẬT MÀ BẠN THAY 

MẶT ĐỂ XIN LỆNH CẤM.   
Cung cấp tin tức về chính bạn là “giám hộ của nguyên đơn” chỉ khi nào được yêu cầu rõ ràng. 

Tên và địa chỉ của  Nguyên Đơn  Người cao niên/Người có khuyết tật mà được thay mặt cho là “giám hộ” 
đang điền đơn, đã gởi bất cứ số tiền nào cho các hàng hóa hay phục vụ được khuyến mãi trong xấp tài liệu 
khuyến mãi sổ xố đã nhận là: 

                
Tên của Bị Đơn         Địa chỉ gởi thư của Bị Đơn 

                    
Thành Phố      Tiểu Bang   Mã số bưu điện 

1.  Đánh dấu vào ô và điền phần nào có áp dung cho bạn: 
  Tôi là 65 tuổi hay lớn hơn.  Tôi được    tuổi. 

 Tôi là người có khuyết tật.  Giải thích bản chất tâm thần hay sức khỏe về vấn đề khuyết tật:  
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2.  Đánh dấu vào ô và điền (các) phần nào có áp dung: 
  A. Trong vòng 180 ngày qua, Bị Đơn có gởi cho tôi những khuyến mãi sổ xố.  
  B. Tôi đã tốn hơn $500 cho khuyến mãi sổ xố mà tôi đã nhận bằng đường bưu điện Hoa Kỳ từ Bị 

Đơn trong năm vừa qua.  
  C. Nguyên Đơn/Giám Hộ của Nguyên Đơn cảm thấy cần sự giúp đỡ của tòa án để bảo vệ tôi không 

bị gánh thêm chi phí về việc khuyến mãi sổ xố của Bị Đơn nữa. 

THÔNG BÁO CHO NGUYÊN ĐƠN/GIÁM HỘ CỦA NGUYÊN ĐƠN: Những hãng Sổ Xố có quyền có tới 
150 ngày để họ ngưng gởi đến bạn những tài liệu sổ xố.  Trong thời gian tòa án cấp cho Lệnh Cấm, bạn có thể 
sẽ nhận thêm sự nài xin của Bị Đơn.  Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày Lệnh Cấm được cấp, Bị Đơn phải ngay lập tức 
từ chối bất cứ sự đặt hàng gì của bạn và, nếu tòa án đã ra lệnh, họ phải gởi trả lại ngay bất cứ tiền gì của bạn gởi 
cho Bị Đơn sau ngày Lệnh Cấm đã được cấp. 

3. Bị Đơn có gởi khuyến mãi sổ xố tới cho bạn trong vòng 180 ngày qua không?   Có   Không  
 Nếu có, trả lời những câu hỏi sau đây: 
 

A. Những ngày nào mà bạn đã nhận được khuyến mãi sổ xố của Bị Đơn:       
                
B. Địa chỉ nào mà Bị Đơn đã gởi khuyến mãi sổ xố tới bạn:                                   

                 
C. Có phải địa chỉ mà Bị Đơn đã gởi khuyến mãi sổ xố tới là địa chỉ mà bạn đang cư ngụ không?   

 Có   Không  Nếu không, xin vui lòng giải thích làm cách nào và ở đâu mà bạn đã nhận được 
khuyến mãi sổ xố của Bị Đơn:           

                 
D. Những khuyến mãi sổ xố của Bị Đơn đã làm tổn thưong hay đe dọa bạn như thế nào?     

                 
 

4. Có những sự cố nào khác ngoài ra những sự cố đã được diễn tã trong câu hỏi số 3 ở trên mà những 
khuyến mãi sổ xố đưọc gởi từ Bị Đơn đã làm tổn thương hay đe dọa tới bạn không?  Nếu có, giải thích:  

                
                
                
                
                
 
5. Những khuyến mãi gởi tới tôi mà tôi khiếu nại đã được làm chứng bởi                              

          (tờ khai hữu thệ có đính kèm).  Những người biết 
các thư từ là                                                 
            (tờ khai hữu thệ có đính kèm). 
 
 
 

6. Tôi ngay tức thì đang trong sự nguy hiểm khi cứ nhận thêm thư từ khuyến mãi sổ xố của Bị Đơn tại vì:  
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7. Ở đây   có   không có một thủ tục chưa được giải quyết giữa Bị Đơn và tôi về Đạo Luật Ngăn Chận 
Ngược Đãi Người Cao Niên và Người có Khuyết Tật, Đạo Luật Ngăn Chận Ngược Đãi Gia Đình, hay 
Lệnh Bảo Vệ Rình Lén. 

 Nếu có, trả lời nhữ chổ trống như sau:   
 Đã nộp lên trong (Quận)     ,     (Tiểu bang), và tôi là  
  Nguyên Đơn   
  Bị Đơn trong vụ đó.  Số vụ kiện là:      . 
 
 
NGUYÊN ĐƠN/GIÁM HỘ CỦA NGUYÊN ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN RA LỆNH CHO SỰ YÊU CẦU 
CỦA ÔNG/BÀ NHƯ ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH DẤU TRONG LỆNH CẤM ĐÃ ĐÍNH KÈM. 
 
 
NGUYÊN ĐƠN/GIÁM HỘ CỦA NGUYÊN ĐƠN PHẢI THÔNG BÁO CHO TÒA ÁN BIẾT BẤT CỨ KHI NÀO 
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ.  TẤT CẢ CÁC THÔNG BÁO VỀ PHIÊN TÒA SẼ ĐƯỢC GỞI TỚI ĐỊA CHỈ NÀY VÀ CÓ 
THỂ BỊ BÃI BỎ NẾU CÁC BÊN TRONG ĐƠN THỈNH CẦU KHÔNG ĐÍCH THÂN RA HẦU TÒA KHI ĐÃ 
ĐƯỢC HẸN CHO. 
 
Nếu bạn không muốn Bị Đơn biết địa chỉ cư ngụ hay số điện thoại của bạn, dùng địa chỉ liên lạc và số điện 
thoại liên lạc để tòa án và cảnh sát có thể liên lạc bạn nếu cần thiết. 

 

______________________________________________________________ 
Chữ ký của  Nguyên Đơn   Giám Hộ của Nguyên Đơn 

______________________________________________________________ 
In tên hay Đánh Máy Tên của   Nguyên Đơn   Giám Hộ của Nguyên Đơn 
 
TIỂU BANG OREGON  ) 
  )   ss. 
Quận   ) 

 
Văn kiện này đã được KÝ TÊN VÀ TUYÊN THỆ trước tôi vào ngày    tháng   , 20            , 

bởi,                . 
(In Tên của Nguyên Đơn/Giám Hộ của Nguyên Đơn) 

       

      ______________________________________________________ 

      CÔNG CHỨNG VIÊN CỦA OREGON/THƯ KÝ CỦA TÒA ÁN 

Nhiệm kỳ của tôi hết hạn vào ngày:     
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Chứng Nhận Việc Soạn Văn Kiện. Bạn bị buộc phải điền đầy đủ trung thực chứng nhận này về văn kiện mà 
bạn đang nộp cho tòa án.  Đánh dấu tất cả những ô và điền đầy đủ mọi khoảng trống thích hợp: 
   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 sẽ trả chi phí cho      để giúp điền đơn này. 
 
Đệ trình bởi: 
                 
In Tên,  Nguyên Đơn  Giám Hộ của Nguyên Đơn  Luật sư của Nguyên Đơn/Giám Hộ của Nguyên Đơn  Số OSB (nếu có) 
 
                                                     
Địa chỉ hay Địa chỉ 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 
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TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 

QUẬN ___________________ 
 
________________________ ___________ ) 
Nguyên Đơn        (ngày sinh) ) LỆNH CẤM ĐỂ NGĂN CHẬN  
(tên của người được bảo vệ)     ) NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI CAO NIÊN HAY 
 bởi và qua người Giám Hộ của Nguyên Đơn ) NGƯỜI CÓ KHUYẾT TẬT 
    ____________________________________ ) (Sổ Xố) 
    (tên của Giám Hộ Nguyên Đơn) )  
  k.     ) Số vụ kiện ____________________ 
       ) 

) 
________________________ ___________ ) 
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 A.____ 
      được bảo vệ) đã bị ngược đãi bởi Bị Đơn như được định nghĩa trong ORS 124.005;  

 B.     Sự ngược đãi đến cho người Được Bảo Vệ bởi Bị Đơn đã xảy ra trong vòng 180 ngày   B.  
                 qua 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 bị cấm (ngăn cấm) không được gởi thư từ tới Người được Bảo Vệ bất cứ các khuyến 1.  
      mãi, có hiệu lực vào ngày nhưng không ít hơn 150 ngày từ ngày để trên Lệnh này. 

      2.    Bị Đơn phải lấy tên của Người được Bảo vệ ra khỏi tờ liệt kê gởi thư từ khuyến mãi sổ xố 2.  
      hay Bị Đơn phải để tên của Người được Bảo Vệ lên tờ liệt kê để không gởi những 
      khuyến mãi sổ xố nữa. 
 
   3.    Bị đơn phải trả lại ngay lập tức những số tiền đã nhận được qua bất cứ hình thức nào của 3.  
      Người được Bảo Vệ sau ngày của Lệnh này được cấp bởi tòa án. 
 
     4.     Những trợ giúp khác:           4.  
                                                    

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 tiếp xúc anh/chị (Nguyên Đơn).  
• Vi phạm trong Lệnh Cấm này có thể có kết quả là 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 TỚI CHO BỊ ĐƠN/YÊU CẦU CHO PHIÊN TÒA” để biết thêm tin 

tức về quyền để xin phiên tòa. 
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  5.      Không còn cần để đi tống đạt nữa tại vì Bị Đơn đã đích thân ra hầu trước tòa án.  5.  
 
HƠN NỮA ĐÂY ĐÃ RA LỆNH là số TIỀN THẾ CHÂN ĐỂ khi vi phạm bất cứ điều khoản nào trong lệnh 
này là $5,000 trừ khi được định rõ ràng. Số Tiền Khác:  $    . 
 

ĐÂY ĐÃ RA LỆNH là: 
Đơn Xin Lệnh Cấm để Ngăn Chận Ngược Đãi Người Cao Niên hay Người có Khuyết Tật 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 Việc Soạn Văn Kiện:  (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 tôi điền mà không phải trả chi phí cho bất cứ ai. 
   Tôi đã trả hay tôi sẽ trả chi phí cho      để giúp tôi điền đơn 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  Số điện thoại hay số để liên lạc 
Xin dùng địa chỉ Liên Lạc An Toàn        Xin dùng điện thoại liên lạc An Toàn  

 

 

 

Những điều khoản ở trên của Lệnh Cấm để Ngăn Chận Ngược Đãi Người Cao Niên hay Người có 
Khuyết Tật có hiệu lực cho thời kỳ một (1) năm từ ngày thẩm phán ký tên (trừ khi được gia hạn trước 
khi bị hết hạn) hay cho đến khi Lệnh được bãi bỏ, sửa đổi hay thay thế, tuỳ theo sự cố 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/Số điện thoại để liên lạc                                        
Ngày sinh      Tuổi                    Giới/Sắc tộc                   
Cao    Nặng     Mắt màu       Tóc màu                

 
 

XIN VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN NÀY  
ĐỂ GIÚP TỐNG ĐẠT LỆNH CẤM  

Người bên kia có thể tìm thấy được 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 đặt tính gì của người bên kia, tác phong đã qua, hay tình trạng 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 bất cứ vũ khí, hay có phương tiện để có vũ khí?  GIẢI THÍCH:                    
                     
Người bên kia có bao giờ bị bắt hay bị kết tội bạo hành?  GIẢI THÍCH:                                          
                     

***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 để 
liên lạc cho Tòa Án và Cảnh Sát có thể gọi được bạn khi cần thiết.  Xin vui lòng kiểm tra thư ở địa chỉ này 
thường xuyên. 

RESTRAINING ORDER TO PREVENT ABUSE OF ELDERLY PERSON OR PERSON WITH DISABILITIES – Vietnamese- 
LỆNH CẤM ĐỂ NGĂN CHẬN NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI CAO NIÊN HAY CÓ KHUYẾT TẬT       Trang 3 of 3 
(EPPDAPA.3 – 3/10)  



 

TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN ____________________ 

 
 
________________________ ___________ ) 
Nguyên Đơn         (ngày sinh) ) TỜ KHAI VỀ BẰNG CHỨNG TỐNG ĐẠT 
(tên của người được bảo vệ)     ) (Đạo Luật Ngăn Chận Ngược Đãi Người Cao 
 bởi và qua người Giám Hộ của Nguyên Đơn ) Niên và Người có Khuyết Tật) 
    ____________________________________ )  
 ) 
  k.     ) Số vụ kiện  ____________________ 
       ) 
_________________________ ___________ ) 
Bị Đơn         (ngày sinh) ) 
(Người bị cấm)      ) 
 
Tôi cư ngụ trong tiểu bang Oregon hay trong tiểu bang lúc đi tống đạt.  Tôi là 18 tuổi hay lớn hơn có đủ khả năng. 
Tôi không phải là luật sư hay là một bên nào trong vụ này, hay một viên chức, giám đốc, hay là nhân viên của bất 
cứ bên nào trong vụ này. 

Vào ngày     tháng      , 20   (năm), tôi tận tay đưa Lệnh Cấm để 
Ngăn Chận Ngược Đãi Người Cao Niên và Người có Khuyết Tật; Đơn Xin Lệnh Cấm để Ngăn Chận Ngược 
Đãi;   Thông Báo cho Bị Đơn/Yêu Cầu Buổi Phiên Tòa;  Thông Báo cho Người Cao Niên hay Người có 
Khuyết tật/Đơn Phản Đối/Yêu Cầu cho Buổi Phiên Tòa;  và các văn kiện khác  (liệt kê):    
           
trong vụ này đã tận tay đưa cho  bị đơn có tên ở trên  người cao niên hay có khuyết tật tận mặt 
(tên):           trong Quận                                       ,  
của Tiểu bang     , bằng cách đưa cho bị đơn hay người cao niên hay người có khuyết tật 
bản sao của các chứng từ đó, tất cả những bản đó đều được xác nhận là sao y bản chính. 
 

Những lời tôi khai ở trên theo tôi biết là xác thực và xác tín tốt nhất của tôi, và tôi biết nó được lập ra để 
dùng làm bằng chứng trước tòa và chịu hình phạt vì khai gian. 
Chứng Nhận Việc Soạn Văn Kiện. Bạn bị buộc phải điền đầy đủ trung thực chứng nhận này về văn kiện mà 
bạn đang nộp cho tòa án.  Đánh dấu tất cả những ô và điền đầy đủ mọi khoảng trống thích hợp: 
   Tôi tự lựa văn kiện này cho chính tôi và đã điền đầy đủ mà không có trả chi phí cho bất cứ ai. 
  Tôi đã trả hay sẽ trả tiền cho      để giúp điền đơn này. 

 
                   
Chữ ký của Tống Đạt Viên     In Tên 

                                                     
Địa chỉ của Tống Đạt Viên     Số Điện thoại của Tống Đạt Viên 
  
 
 

SWEEPSTAKES – DECLARATION OF PROOF OF SERVICE –Vietnamese-SỔ XỐ - TỜ KHAI VỀ BẰNG 
CHỨNG TỐNG ĐẠT - Trang 1 của  1 
(EPPDAPA.3 – 3/10)  



 

TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN ____________________ 

 
 
________________________ ___________ ) 
Nguyên Đơn        (ngày sinh) ) CHỨNG NHẬN TỐNG ĐẠT QUA THƯ 
(tên của người được bảo vệ)     ) BƯU ĐIỆN 
 bởi và qua người Giám Hộ của Nguyên Đơn ) (Đạo Luật Ngăn Chận Ngược Đãi Người 
    ____________________________________ ) Cao Niên và Người có Khuyết Tật - Sổ xố) 
    (tên của Giám Hộ Nguyên Đơn) ) 
  k.     ) Số vụ kiện ____________________ 
       ) 
_________________________ ___________ ) 
Bị Đơn              (ngày sinh) ) 
(Người bị cấm)      ) 
 
Tôi, (tên,)        chứng nhận là: 
 

1. Tôi là  người Nguyên Đơn   người giám hộ của Nguyên Đơn, hay  một nhân viên được Nguyên 
Đơn cho phép,  luật sư của Nguyên Đơn/Giám Hộ của Người Nguyên Đơn. 

 
 2. Vào ngày    tháng    , 20  , tôi có chứng nhận bản sao chính của 

Lệnh Cấm để Ngăn Chận Ngược Đãi, Đơn Xin Lệnh Cấm để Ngăn Chận Ngược Đãi, Thông Báo cho 
Bị Đơn/Yêu Cầu cho Buổi Phiên tòa để được tống đạt tới Bị Đơn có tên ở trên những văn kiện này qua 
cách gởi bằng bưu điện trong phong bì dán lại với tem đã trả sẵn bởi loại thư hạng nhất và thư có 
chứng nhận, yêu cầu gởi lại biên lai, tới cho Bị Đơn ở địa chỉ như sau: 
 

           
     Tên của Bị Đơn 
           
     Địa Chỉ của Bị Đơn 
           
 
           
 

2. Địa chỉ được liệt kê ở trên là địa chỉ của Nguyên Đơn, hay người cao niên/người có khuyết tật mà có 
thay mặt cho trong đơn thỉnh cầu đã được nộp, mà cũng đã gởi tiền tới cho những hàng hóa hay phục 
vụ đã khuyến mãi trong sổ xố diễn tả trong Đơn Xin Lệnh Cấm để Ngăn Chận Ngược Đãi. 

 
                
Chữ ký        In Tên 

                
Địa chỉ (Dùng địa chỉ liên lạc an toàn)            Số điện thoại (Dùng số điện thoại an toàn) 

SWEEPSTAKES – CERTIFICATE OF SERVICE BY MAIL – Vietnamese 
CHỨNG NHẬN TỐNG ĐẠT QUA THƯ BƯU ĐIỆN – Trang 1 của 1 
(EPPDAPA.3 – 3/10)  
 



 

  
 
 

TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN ____________________ 

 
 
_________________________ ___________ ) 
Nguyên Đơn       (ngày sinh) ) THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN/ 
(tên của người được bảo vệ)      ) YÊU CẦU BUỔI PHIÊN TÒA 
 bởi và qua người Giám Hộ của Nguyên Đơn ) (Đạo Luật Ngăn Chận Ngược Đãi Người 
    ___________________________________ ) Cao Niên và Người có Khuyết Tật - Sổ xố) 
 ) 
  k.     ) Số vụ kiện ____________________ 
       ) 
_________________________ ___________ ) 
Bị Đơn          (ngày sinh) ) 
(Người bị cấm)     ) 
 

MẪU NÀY PHẢI ĐƯỢC ĐÍNH KÈM VỚI TẤT CẢ BẢN SAO CỦA LỆNH CẤM 
 
CHO BỊ ĐƠN:  MỘT LỆNH CẤM ĐÃ ĐƯỢC TÒA ÁN CẤP CÓ TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG TỚI 
NHỮNG QUYỀN HẠN CỦA BẠN.  LỆNH NÀY ĐANG CÓ HIỆU LỰC.  Bạn có quyền phản đối lệnh này 
như được hướng dẫn ở dưới đây. 
 
Nếu bạn phản đối không muốn lệnh này được tiếp tục, bạn phải điền đầy đủ mẫu này và gởi hay đem tới (địa 
chỉ của tòa án):               
                
                
 

 

Nên nhớ là lệnh này đang có hiệu lực cho đến khi nào tòa án đã cấp cho lệnh để sửa đổi hay bãi bỏ.  Lệnh này 
cũng có thể được cho gia hạn nếu có chứng minh nguyên nhân tốt, không kể là có hành động ngược đãi nữa hay 
không.  Nếu bạn bị bắt vì đã vi phạm lệnh này, số tiền thế chấp (thế chân) là $5,000, trừ khi tòa án đã ra lệnh 
nào khác hơn.  Vi phạm lệnh này là bị cáo buộc cho tội không tuân lệnh tòa và bị phạt tối đa là $500 hay một 
phần trăm trong số tiền thu nhập chưa trừ thuế của một năm, tùy theo số tiền nào nhiều hơn, án tù tối đa tới 6 
tháng, hay cả hai.  Những hình phạt khác cũng có thể bị bắt phạt vì không tuân theo lệnh. 

Muốn yêu cầu cho buổi phiên tòa phải nộp đơn lên trong vòng 30 ngày sau khi bạn nhận được lệnh 
này.  Bạn phải gồm có địa chỉ và số điện thoại của bạn trong đơn yêu cầu cho buổi phiên tòa.  Phiên tòa sẽ 
được sắp trong vòng 21 ngày.  Ở buổi phiên tòa, thẩm phán sẽ quyết định là lệnh nên được bãi bỏ hay thay 
đổi hay không.  Chỉ có mục đích duy nhất trong phiên tòa là để xác định những điều kiện của lệnh tòa án có 
nên được bãi bỏ, thay đổi, hay gia hạn mà thôi.  

SWEEPSTAKES - NOTICE TO ELDERLY PERSON OR PERSON WITH DISABILITIES/OBJECTIONS AND REQUEST FOR HEARING –Vietnamese-
THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN/YÊU CẦU BUỔI PHIÊN TÒA – Trang 1 của 2 
(EPPDAPA.3 – 3/10) 



 
YÊU CẦU BUỔI PHIÊN TÒA 

 
Tôi là Bị Đơn trong hành động ở trên và tôi muốn yêu cầu một phiên tòa để phản đối hết hay một phần nào 
trong Lệnh như sau (đánh dấu vào một ô hay hơn):   
 
  Lệnh cấm tôi không được gởi bất cứ thư từ khuyến mãi sổ xố tới nguyên đơn,  
  Lệnh bắt tôi phải bỏ tên nguyên đơn ra khỏi sổ liệt kê (của Bị Đơn) để gởi thư khuyến mãi sổ xố, hay để 

tên của nguyên đơn lên sổ liệt kê để không được gởi khuyến mãi sổ xố nữa, 
 Lệnh bắt tôi (Bị Đơn) phải ngay lập tức trả lại bất cứ số tiền gì mà tôi đã nhận qua bất cứ hình thức nào 

từ nguyên đơn sau ngày tòa đã cấp cho lệnh này. 
  Thứ khác:               
                
                
 
Tôi  sẽ  sẽ không có được luật sư để đại diện ở phiên tòa. 
 
Thông báo cho giờ và ngày có thể được gởi tới tôi ở địa chỉ sau chữ ký của tôi ở dưới đây. 
 
Chứng Nhận Việc Soạn Văn Kiện:  (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 đầy mà không phả trả chi phí cho bất cứ ai. 
   Tôi đã trả hay tôi sẽ trả chi phí cho      để giúp tôi điền văn kiện này. 

 

Đệ trình bởi: 
 
                 
In Tên,            Số OSB (nếu có) 
 
                
Địa chỉ hay địa chỉ để liên lạc  Thành phố, Tiểu bang, Mã số bưu điện  Số điện thoại hay số để liên lạc 
Xin dùng địa chỉ Liên Lạc An Toàn        Xin dùng điện thoại liên lạc An Toàn  

SWEEPSTAKES - NOTICE TO ELDERLY PERSON OR PERSON WITH DISABILITIES/OBJECTIONS AND REQUEST FOR HEARING –Vietnamese-
THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN/YÊU CẦU BUỔI PHIÊN TÒA – Trang 2 của 2 
(EPPDAPA.3 – 3/10) 



 

 
 

TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN ____________________ 

 
 
________________________ ___________ ) 
Nguyên Đơn      (ngày sinh) ) THÔNG BÁO CHO NGƯỜI CAO NIÊN HAY 
(tên của người được bảo vệ)      ) NGƯỜI CÓ KHUYẾT TẬT/NHỮNG PHẢN 
 bởi và qua người Giám Hộ của Nguyên Đơn ) ĐỐI VÀ YÊU CẦU CHO BUỔI PHIÊN TÒA 
    ____________________________________ ) (Đạo Luật Ngăn Chận Ngược Đãi Người Cao  
 ) Niên và Người có Khuyết Tật – Sổ xố) 
  k.     ) Vụ Kiện Số  ____________________ 
       ) 
_________________________ ___________ ) 
Bị Đơn         (ngày sinh) ) 
(Người bị cấm)      ) 
 
ĐƠN NÀY PHẢI ĐƯỢC KÈM THEO ĐỂ TỐNG ĐẠT BẢN SAO CỦA ĐƠN THỈNH CẦU VÀ LỆNH CẤM 
 
THÔNG BÁO CHO           (Tên của người được ngăn 
chận mà thay mặt cho là “Giám Hộ của Nguyên Đơn” đang thỉnh cầu):   
Lệnh cấm tạm thời đã được cấp bởi tòa án ở sự yêu cầu của (tên của người giám hộ của nguyên đơn)  
       chống lại(tên của bị đơn)     .  
Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức và tiếp tục ngăn chận bị đơn không có những hành động được rõ ràng trong 
lệnh.  Nếu bạn phản đối sự tiếp tục của lệnh này hay muốn xin một phiên tòa, bạn phải điền đầy đủ đơn này và 
gởi hay đưa tới (địa chỉ của tòa án):            
               

 

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN ĐƯỢC MƯỚN NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

Mặc dù lệnh này đã được cấp ở sự yêu cầu của người giám hộ hay người giám hộ chỉ định, vài quyền của bạn 
được mướn người đại diện gồm có quyền để: 

 1. Liên lạc và mướn luật sư (luật sư, đại diện pháp lý).  

 2. Có phương tiện để xem các hồ sơ cá nhân. 

 3. Nộp lên những phản đối trong lệnh cấm. 

 4. Yêu cầu buổi phiên tòa. 

5. Trình bày bằng chứng và đối chất những nhân chứng ở bất cứ buổi phiên tòa nào (hay để cho 
luật sư hay người đại diện pháp luật làm cho). 

 

 



 

NHỮNG PHẢN ĐỐI và YÊU CẦU CHO BUỔI PHIÊN TÒA 

Nếu bạn phản đối lệnh cấm này, bạn có thể cho tòa án biết bằng cách điền hết tin tức dưới đây và gởi tới tòa án 
ở địa chỉ ở trên.  Bạn cũng có thể yêu cầu cho buổi phiên tòa.  Sự yêu cầu để xin cho buổi phiên tòa phải được 
yêu cầu trong vòng 30 ngày sau khi bạn nhận được lệnh.  Bạn phải cho biết địa chỉ và số điện thoại khi yêu cầu 
cho buổi phiên tòa.  Buổi phiên tòa sẽ được hẹn trong vòng 21 ngày.  Ở buổi phiên tòa, thẩm phán sẽ quyết định 
là lệnh có nên được bãi bỏ hay thay đổi hay không.  Mục đích duy nhất của buổi phiên tòa này là để xác định 
các điều kiện trong lệnh của tòa có nên bãi bỏ, thay đổi, hay cho gia hạn hay không.  Nên nhớ là lệnh này còn 
có hiệu lực cho một năm, hay cho đến khi nào tòa cấp ra lệnh để sửa đổi hay bãi bỏ nó.  Lệnh cũng có thể được 
gia hạn vì thấy có nguyên nhân tốt, không cần biết là hành động ngược đãi có còn nữa hay không.     

NHỮNG SỰ PHẢN ĐỐI 
Tôi,(tên)        , là người cao niên hay người có khuyết tật cũng là 
người đối tượng trong Lệnh Cấm đã kèm theo.  Tôi phản đối Lệnh Cấm này vì những lý do như sau (diễn tã):  
                          
               
               
                 

YÊU CẦU CHO BUỔI PHIÊN TÒA 
  Tôi yêu cầu một phiên tòa để phản đối tất cả hay vài phần trong Lệnh như sau (đánh dấu một ô hay hơn): 
   Lệnh Cấm Bị Đơn không được tiếp xúc hay toan để tiếp xúc tôi.   
   Phần khác (diễn tã những phần trong lệnh mà bạn phản đối và muốn được thay đổi):   
                                                                                                                                                                 
                
                
                

Tôi  sẽ  sẽ không luật sư đại diện trong buổi phiên tòa.   

Thông báo cho giờ và địa điểm có thể gởi cho tôi ở địa chi dưới chữ ký của tôi. 

(Nếu bạn điền văn kiện này mà không có sự giúp đỡ của một người luật sư, thì bạn được yêu cầu phải thành 
thật điền phần chứng nhận đưới đây.)  Tôi chứng nhận là: (đánh dấu vào chổ trống nào thích hợp) 

   Tôi tự lựa văn kiện này cho chính tôi và đã điền đầy đủ mà không có trả chi phí cho bất cứ ai. 
  Tôi đã trả hay sẽ trả tiền cho      để giúp điền đơn này. 
 
Ngày: _________________ 
 
_____________________________    ____________________________      ____________________________ 
Chữ ký         In tên           Số OSB  (nếu có) 
 
                 
Địa chỉ hay Địa chỉ 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 

 


