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Số Vụ:    
 

THÔNG BÁO NỘP LÊN ĐƠN 
ĐƠN TIN TỨC TƯ MẬT(CIF)  
CIF ĐÃ CHỈNH 

cho VỤ KIỆN VỀ FAPA 

 
 

THÔNG BÁO:  Đơn Tin Tức Tư Mật (CIF) đã được nộp lên 
• Quy Tắc Thống Nhất Tòa Án Xét Xử (UTCR) 2.130 yêu cầu các bên của những vụ kiện liên quan 

trong gia đình để tin tức về chính họ và các bên khác vào đơn CIF khi tin tức đó đã yêu cầu trong 
văn bản khi nộp lên tòa án.   

• Công cộng muốn kiểm tra cũng không truy cập được trừ khi được pháp luật cho phép. 
• Các bên được quyền xem đơn CIF để biết tin tức về họ. 
• Khi một bên muốn xem đơn CIF để biết tin tức về bên kia thì cần phải xin phép của phía bên kia hay 

của tòa án qua thủ tục đã ghi ra trong UTCR 2.130. Tuy nhiên, UTCR 2.130(10)(c) bắt buộc tòa án 
phải từ chối kiến nghị đó trong trường hợp gồm có những vụ kiện về lệnh cấm hay lệnh bảo vệ đang 
có hiệu lực để bảo vệ một bên hay con em của một bên từ cá nhân đang yêu cầu kiểm tra đơn CIF. 

 
 

Tôi là (đánh vào một hộp): 
        Nguyên Đơn      Bị Đơn                       
 

Tôi đã nộp Đơn Tin Tức Tư Mật với tòa án về các bên trong vụ này như sau (điền mỗi phần cho mỗi bên mà bạn 
đã điền cho CIF): 

1) Nguyên Đơn: 
 

Tên (Họ, Tên gọi, Tên lót):   
 

Tin Tức Cá Nhân Tư Mật bao gồm trong đơn CIF (đánh vào hết các hộp có áp dụng): 

ngày sinh của người bên kia      ngày sinh của các con em 
 

2) Bị Đơn: 
 

Tên (Họ, Tên gọi, tên lót):   
 

Tin Tức Cá Nhân Tư Mật bao gồm trong đơn CIF (đánh vào các hộp có áp dụng): 

ngày sinh của người bên kia             ngày sinh của các con em      tên của hãng làm, địa chỉ của hãng, và số điện thoại. 
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