
 

TÒA ÁN TIỂU BANG OREGON 
QUẬN  _________________ 

 
 
 
         Xem CIF   ) 
Nguyên Đơn (tên của bạn)       (ngày sinh)       ) Số vụ kiện       
             ) 
 k.            )  LỆNH SAU PHIÊN TÒA 
             )  Phiên Tòa 21 Ngày hoặc 5 Ngày, Thông Báo Sau 
         Xem CIF   )  Phiên Tòa Cho Trường Hợp Đặc Biệt 
Bị Đơn               (ngày sinh)  )  Sửa Đổi   Phiên Tòa xin Gia Hạn 
(tên họ của người bị cấm)        ) (Đạo Luật Ngăn Chận Bạo Hành Trong Gia Đình) 
 
Vụ này đã ra trước Tòa vào ngày                                , 20                     . 
 
NGUYÊN ĐƠN 
 Đã đích thân hầu tòa   qua điện thoại/truyền hình 
 Đã được tống đạt một bản sao của Lệnh này tại tòa 
      hôm nay 
 Đã không có mặt 
 Luật sư:                                                   
 Số OSB             

BỊ ĐƠN 
 Đã đích thân hầu tòa   qua điện thoại/truyền hình 
 Đã được tống đạt một bản sao của Lệnh này tại tòa 
      hôm nay 
 Đã không có mặt 
 Luật sư:                                                                                        
 Số OSB                            

 TUYÊN PHÁN:               
                

                

Đã nghe lời khai trước tòa, ĐÂY ĐÃ RA LỆNH LÀ LỆNH CẤM MÀ NGUYÊN ĐƠN XIN ĐƯỢC VÀO 
NGÀY         ,  20 _______  ĐƯỢC:  
 BÃI BỎ toàn bộ.  
 DUY TRÌ toàn bộ. 
 GIA HẠN toàn bộ.  Lệnh cấm được gia hạn sẽ hết hạn vào ngày: ____________________________(ngày). 
 DUY TRÌ/GIA HẠN nhưng ĐƯỢC SỬA ĐỔI/TU CHỈNH như sau:       

                

                

                

Lệnh cấm được gia hạn sẽ hết hạn vào ngày:                    (ngày). 

QUAN TRỌNG: Trừ khi được sửa đổi hay tu chỉnh, các phần khác trong Lệnh Cấm vẫn còn có hiệu lực. 
 
SỐ TIỀN THẾ CHÂN cho SỰ VI PHẠM LỆNH NÀY LÀ $5,000 trừ khi một số tiền khác biệt được định rõ 
nơi đây:   SỐ TIỀN THẾ CHÂN KHÁC: $     
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CHỨNG NHẬN SỰ TUÂN THEO ĐẠO LUẬT BẠO LỰC CHỐNG LẠI PHỤ NỮ 
  THÔNG BÁO VỀ VŨ KHÍ chiếu theo 42 U.S.C. 3796gg(4)(e):  Do kết quả của Lệnh này, đây là việc 

làm trái phép nếu Bị Đơn tàn trữ, tiếp nhận, gởi đi, chuyên chở hay mua VŨ KHÍ hay ĐẠN DƯỢC dựa 
theo luật liên bang chiếu theo 18 U.S.C. 922 (g)(8).  Lệnh này cũng có thể có ảnh hưởng không tốt tới 
năng lực của Bị Đơn để phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ như được định rõ trong ORS 348.282 hoặc để 
được làm việc trong cơ quan chấp hành pháp luật.  [Mã Số Sự Kiện OJIN : NOGR]   
     

 

 
 

 CẤM CÓ VŨ KHÍ:  Lệnh này (hay Lệnh chính được tiếp tục) cấm Bị Đơn tàn trữ VŨ KHÍ hay ĐẠN 
DƯỢC và đây là việc trái phép khi Bị Đơn vi phạm chiếu theo luật tiểu bang.  [Mã Số Sự Kiện OJIN : 
FQOR] 

  PHÁT HIỆN VỀ VŨ KHÍ (BRADY):  Lệnh này có thể truy tố Bị Đơn ở cấp liên bang vì tội tàn trữ, 
tiếp nhận, gởi đi, chuyên chở, hay mua vũ khí hay đạn dược trong khi lệnh đang còn có hiệu lực.  [Mã 
Số Sự Kiện OJIN: ORBY; Số LEDS Brady: Y]        
  

  Quan Hệ:  Người được bảo vệ bởi Lệnh Sau Phiên Tòa này là: 
  (Đánh dấu ít nhất một ô) 
    Người phối ngẫu hay phối ngẫu trước của Bị Đơn.       
    Người cha/mẹ của con Bị Đơn.         
    Một người đang hay đã sống chung (sống trong mối quan hệ tình dục mật thiết) với Bị Đơn. 

 Con của Bị Đơn 
 Con của một người bạn mật thiết* của Bị Đơn (người phối ngẫu/phối ngẫu trước, phụ huynh của con  

 Bị Đơn, hay người đang sống chung/sống chung trước đây). 
                                    
  Thông Báo và Cơ Hội để Tham dự:   

 Lệnh Sau Phiên Tòa đã được cấp sau một buổi phiên tòa mà Bị Đơn đã nhận được thông báo thực sự 
Và lúc đó Bị Đơn có cơ hội để tham dự.            

   
      Những Điều Khoản Của Án Lịnh: 

  Lệnh Sau Phiên Tòa này ngăn cấm Bị Đơn không được quấy nhiểu, rình lén, hay đe dọa Nguyên 
Đơn hay con/các con của Nguyên Đơn hay Bị Đơn, hay có hành vi khác có thể đặt Nguyên Đơn 
trong sự sợ hãi hợp lý về tổn thương tới thân thể của Nguyên Đơn hay con/các con của Nguyên 
Đơn hay Bị Đơn;   

 
     VÀ 

 
Bị Đơn biểu hiện một sự đe dọa đáng tin cho sự an toàn cụ thể của Nguyên Đơn hay cho con em 
của Nguyên Đơn hay Bị Đơn.        

 
      HAY 
 
 

THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN:  Nếu bạn có những thắc mắc về luật liên bang và tiểu bang về việc bất hợp 
phát khi bạn tàn trữ hay mua vũ khí, và/hoặc về Lệnh này sẽ ảnh hưởng tới khả năng phục vụ trong 
quân đội hay được làm việc trong cơ quan chấp hành pháp luật, bạn nên tham khảo với luật sư. 
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Lệnh này cho biết các điều khoản một cách rõ ràng cấm việc sử dụng, toan  sử dụng hay đe dọa 
dùng bạo lực với dự định gây tổn thương tới thân thể của Nguyên Đơn hay con/các con của 
Nguyên Đơn hay Bị Đơn.  

 
            NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRỌN TIN VÀ CÔNG NHẬN:  Lệnh Bảo Vệ này hội đủ mọi yêu cầu trọn 

tin và công nhận của Đạo Luật Bạo Lực Chống Lại Phụ Nữ, 18 U.S.C. 2265.  Tòa này có thẩm quyền 
đối nhân và đối vật (đối với các bên và vụ việc).  Bị Đơn đã hay đang được cung cấp thông báo và có cơ 
hội kịp thời để được xét xử theo quy định của pháp luật Oregon.  Án Lịnh này có hiệu lực và được phép 
chấp hành trong quản hạt này và trong tất cả các quản hạt khác.                  
       

  

  Đề ngày:                   
                     THẨM PHÁN (Chữ ký) 

                       
                     In hay Đánh Máy tên củaThẩm Phán 
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