
THÔNG BÁO CHO NGUYÊN ĐƠN LIÊN QUAN TỚI VIỆC NHẬN ĐƯỢC 
THÔNG BÁO QUA ĐIỆN TÍN VỀ SỰ TỐNG ĐẠT HAY LỆNH CẤM BỊ HẾT HẠN: 

 
DÙNG ĐƠN NÀY NẾU: 

 
• Bạn đã cung cấp địa chỉ điện thư và/hay số điện thoại di động tới văn phòng cảnh 

sát quận trong quận mà bạn đã được cấp cho lệnh cấm để bạn có thể nhận được 
thông báo qua điện tín khi lệnh cấm của bạn đã tống đạt, và thêm một tin nhắn 
nữa 30 ngày trước khi Lệnh bị hết hạn; 

 
VÀ 

 
• Địa chỉ điện thư hay số điện thoại di động đã thay đổi. 

 

 
Bạn phải cung cấp tin tức dưới đây tới văn phòng Cảnh Sát trong quận mà bạn đã xin 

Lệnh Cấm. 
 

ĐỪNG NỘP ĐƠN NÀY TỚI TÒA ÁN. 
Nếu địa chỉ liên lạc hay số điện thoại đã thay đổi, bạn phải thông báo riêng tới tòa nơi mà bạn đã 

xin được Lệnh. 
 
 

Đơn này sẽ được thông thường sử dụng khi bạn XIN GIA HẠN hay XIN CHỈNH LẠI cho lệnh cấm của 
bạn; tuy nhiên, nên dùng đơn này BẤT CỨ  lúc nào mà lệnh cấm đang còn có hiệu lực và địa chỉ điện thư 
hay số điện thoại di động đã bị thay đổi và bạn vẫn còn muốn được nhận thông báo bằng điện tín của văn 
phòng Cảnh Sát Quận về sự tống đạt hay lệnh sắp hết hạn.   

 
Đây là sự tùy ý—bạn không bị bắt buộc phải cung cấp tin tức này. Bạn không có bị bắt buộc phải 

tham dự trong chương trình thông báo qua điện tín. 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO CỦA NGUYÊN ĐƠN TỚI VĂN PHÒNG CẢNH SÁT QUẬN CHO SỰ THAY ĐỔI 
THÔNG TIN LIÊN LẠC 

 
Tên Nguyên Đơn:     

 

Tên Bị Đơn:     
 

Số Vụ của Tòa Án:     
 

Quận nơi cấp Lệnh Cấm:     
 

Số điện thoại di động:     
 

Hãng điện thoại di động (ATT, Verizon, etc.):     
 

Địa chỉ điện thư:     
 
 
 
 

FAPA Thông báo tới Nguyên Đơn và Cảnh Sát Quận về: Tin Tức Liên Lạc của Nguyên Đơn (02.28.2011) 
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