
 
TÒA ÁN TIỂU BANG OREGON 

QUẬN  _________________ 
 
         
        )  
     Xem CIF     ) Số vụ kiện       
Nguyên Đơn (tên họ của bạn)  (ngày sinh)  )  
        ) ĐƠN XIN LỆNH CẤM ĐỂ NGĂN 
       k.        ) CHẬN BẠO HÀNH 
       ) (Đạo Luật Ngăn Chận Bạo Hành Trong Gia 
       ) Đình) 
        ) ORS 107.700 – 107.735 
                                                            Xem CIF     ) 
Bị Đơn     (ngày sinh)  ) 
(tên họ của người bị cấm chỉ).                           ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tôi là Nguyên Đơn và tôi khai rằng thông tin sau đây là xác thực: 
Tôi cư ngụ tại Quận      , Oregon.  Tôi được             tuổi. 
Bị Đơn cư ngụ tại Quận      , Tiểu Bang       . 
Bị Đơn được    tuổi.  
 Tại phiên tòa, tôi sẽ cần một thông dịch viên tiếng        . 
 Tại phiên tòa, tôi sẽ cần những tiện nghi theo Đạo Luật Người Mỹ có Khuyết Tật. 
1. ĐÁNH DẤU và ĐIỀN HẾT TẤT CẢ MỤC THÍCH HỢP : 
  A.  Bị Đơn là   người phối ngẫu/bạn tình  người phối ngẫu/bạn tình cũ của tôi.  Chúng tôi đã kết  
        hôn/đăng ký ngày      (ngày).  Cuộc hôn nhân/mối quan hệ bạn tình của chúng tôi 
        đã chấm dứt ngày      (ngày). 
 B. Bị Đơn và tôi đều là người lớn có quan hệ huyết thống, hôn nhân, hay nghĩa dưỡng (cha mẹ/con 
 nuôi).  Bị Đơn là _________________________ (loại quan hệ) của tôi. 
 C.  Bị Đơn và tôi đang sống chung (sống chung trong mối quan hệ tình dục mật thiết) kể từ 

      (ngày), hay đã sống chung từ    (ngày) đến     (ngày).   
 D. Bị Đơn và tôi đã gắn bó trong mối quan hệ tình dục mật thiết trong vòng hai năm vừa qua. 

 E. Bị Đơn và tôi là cha mẹ chưa kết hôn của một đứa trẻ. 

 F. Tôi là người vị thành niên và đã có mối quan hệ tình dục mật thiết với Bị Đơn 18 tuổi hay lớn hơn. 

2. TRONG VÒNG 180 NGÀY VỪA QUA**, BỊ ĐƠN ĐÃ (đánh dấu cho các ô thích hợp): 

THÔNG BÁO CHO NGUYÊN ĐƠN 
Bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực.  Nếu không, tòa có thể bãi bỏ bất kỳ án lệnh cấm nào 
và còn kết tội bạn bất tuân lệnh tòa. 
Địa Chỉ Liên Lạc và Số Điện Thoại:  Nếu bạn không muốn Bị Đơn biết địa chỉ cư ngụ hay số điện thoại 
của bạn, hãy dùng một địa chỉ hay số điện thoại liên lạc để tòa và cảnh sát tòa án có thể liên lạc với bạn 
nếu cần. 

THÔNG BÁO CHO NGUYÊN ĐƠN 
Bạn phải giữ tin tức riêng (tin tức cá nhân tư mật) ở nơi khác hơn là trên những giấy tờ mà bạn nộp lên 
hay gởi cho tòa án và, vì vậy, cung cấp tin tức đó trên Mẫu Đơn Tin Tức Tư Mật (CIF).  Trên mẫu đơn 
này, nơi những tin tức cá nhân tư mật mà bạn chưa có cung cấp, thì bạn phải cung cấp vào mẫu đơn Tư 
Mật (CIF) này theo UTCR. 2.130 (xem cách hướng dẫn). 
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 A.  Gây tổn thương tới thân thể của tôi. 
 B. Toan gây tổn thương tới thân thể của tôi. 
 C. Đặt tôi trong tình trạng sợ hãi sắp bị tổn thương tới thân thể. 
 D. Làm cho tôi có những quan hệ tình dục ngoài với ý muốn bằng cách sử dụng sức mạnh hay dọa 

dùng sức mạnh. 

 

 Bị Đơn đã bị giam từ      đến ______________________________________.   
 Bị Đơn sống cách nhà bạn hơn 100 dặm từ__________________________đến   

                  (ngày). 
 

3. MÔ TẢ NHỮNG TÌNH TIẾT BẠO HÀNH ĐÃ XẢY RA TRONG 180 NGÀY VỪA QUA: 
Mô tả Bị Đơn đã gây tổn thương hay đe dọa để gây tổn thương cho bạn như thế nào, bắt đầu bằng 
tình tiết gần đây nhất: 
Ngày:  , Quận/Tiểu Bang:    :       

              

              

              

              

              

              

Ngày:  , Quận/Tiểu Bang:    :       

              

              

              

              

              

              

Ngày:  , Quận/Tiểu Bang:    :       

              

              

              

              

              

              

 Những trang phụ thêm đính kèm có nhan đề “Đoạn 3: Mô Tả Sự Bạo Hành” 
 

4. Có những tình tiết nào khác hơn những gì đã mô tả ở trên theo đó Bị Đơn đã gây thương tích hay dọa gây 
thương tích cho bạn trước khoảng thời gian 180 ngày nêu trên không?  Nếu có, hãy giải thích: 

**THỜI GIAN 180 NGÀY CÓ THỂ ĐƯỢC CỘNG THÊM THỜI GIAN BỊ ĐƠN Ở TRONG TRẠI 
TẠM GIAM, TRONG TÙ, HAY SỐNG XA NHÀ BẠN HƠN 100 DẶM: 
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Mô tả Bị Đơn đã gây tổn thương hay đe dọa để gây tổn thương cho bạn như thế nào, bắt đầu bằng 
tình tiết gần đây nhất: 
Ngày:  , Quận/Tiểu Bang:    :       

               

               

Ngày:  , Quận/Tiểu Bang:    :       

               

               

Ngày:  , Quận/Tiểu Bang:    :       

               

              
  Những trang phụ thêm đính kèm có nhan đề “Đoạn 4:  Bạo Hành Thêm” 

5. Tôi đang ở trong tình trạng sắp bị nguy hiểm vì sự bạo hành thêm nữa của Bị Đơn, và Bị Đơn là mối đe dọa 
cho sự an toàn tới thân thể của tôi hay cho sự an toàn tới thân thể của các con tôi bởi vì:    
              
               
 

6. TRONG NHỮNG TÌNH TIẾT NÀO NÊU TRÊN HAY NHỮNG TÌNH TIẾT BẠO HÀNH KHÁC: 
A. Bạn có bị thương không?   Có    Không   Mô tả:        

               

                

B. Bạn có đi điều trị y khoa không?   Có  Không  Mô tả:       

               

                

C. Có dính líu tới vũ khí không?   Có  Không  Mô tả:        

               

                

D. Có dính líu tới ma túy và rượu không?   Có  Không  Mô tả:       

               

                

E. Có gọi cảnh sát không?   Có  Không  Ai đã bị bắt?        

                

7.   Bị Đơn bây giờ có tiếp cận tới súng, hay tôi có quan tâm về việc đương sự có súng. 
  Tôi muốn Bị Đơn bị cấm không được tàn trữ hay mua súng hay đạn dược bởi vì (giải thích sự an toàn và 
phúc lợi của bạn hay con bạn bị ảnh hưởng như thế nào vì việc Bị Đơn có súng) : 
_____________________________________________________________________________________ 
                

8.   Có một  án lệnh cấm khác và/hay  án lệnh cấm rình lén khác giữa Bị Đơn và tôi:  
ở Quận __________________, Tiểu Bang          , Số vụ       
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9.   Có một vụ kiện ở tòa khác giữa tôi và Bị Đơn về vụ ly dị/hủy bỏ, tiêu hôn, ly thân theo pháp luật, hay 
phụ hệ (quan hệ cha con) ở Quận:      , Tiểu Bang      ,  
Số vụ      . 

10.   Tôi cần một án lệnh buộc Bị Đơn dọn ra khỏi nơi cư ngụ của tôi.  (Đánh dấu những ô thích hợp). 

Nơi cư ngụ là  của riêng tôi, hay  của chung, hay  thuê theo hợp đồng ký bởi tôi và Bị Đơn, hay  
 thuê chung bởi tôi và Bị Đơn, hay  Bị Đơn là người phối ngẫu/bạn tình có đăng ký của tôi.  

11.  Tôi yêu cầu Bị Đơn trả cho tôi tiền giúp đỡ khẩn cấp (trả một lần) để giúp tôi và/hay con tôi số tiền           
là $    cho (mô tả tại sao cần):         
                
 _____________________________________________________________________________________ 

CON/CÁC CON CHUNG 
12. CON/CÁC CON CỦA BỊ ĐƠN VÀ TÔI DƯỚI 18 TUỔI: 

Tên Tuổi Ngày Sinh Phái Tính 
  XEM CIF  
  XEM CIF  
  XEM CIF  
  XEM CIF  

  XEM CIF  
  XEM CIF  
  XEM CIF  

 
 Những trang phụ thêm đính kèm có nhan đề “Đoạn 12: Các Con Chung” 

 
13. Con/các con hiện nay đang sống với        tại    

                      (địa chỉ/hay dùng địa chỉ liên lạc an toàn).  Bao lâu?    

14. Con/các con được liệt kê trong Đoạn 12 ở trên đã sống trong 5 năm vừa qua ở đâu và với ai (bắt đầu với địa 
điểm gần đây nhất) 

Tên Đứa Trẻ Đã Sống Với Từ 
(ngày) 

Đến 
(ngày) 

    Quận &  
  Tiểu Bang 

     

     

     

     

     

     

     

     

 Những trang phụ thêm đính kèm có nhan đề “Đoạn 14: Các Trẻ-5 Năm Vừa Qua” 
 

15.  Con/các con của tôi đã sống tại Oregon trong 6 tháng vừa qua. 
 Con/các con tôi đã KHÔNG sống tại Oregon trong 6 tháng vừa qua, NHƯNG các con tôi hiện nay đang 
sống tại Oregon, và tôi muốn Tòa ban cho tôi quyền nuôi giữ con bởi vì có TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP.  
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Mô tả trường hợp khẩn cấp:            
               
               
 

16. Nếu bạn và Bị Đơn không có kết hôn, theo luật của con/ các con bạn đã được xác lập phụ hệ (quan hệ cha 
con) chưa?  Có   Không  
Nếu có, theo cách nào?  Giấy Khai Sinh    Thủ Tục Cấp Dưỡng Con Cái    Sự Xác Nhận Tự Nguyện 
 Vụ Kiện về Phụ Hệ (quan hệ cha con)    Cách khác:         
 

17. Có một án lệnh khác (khác với án lệnh cấp dưỡng con) hiện còn có hiệu lực liên quan tới bất kỳ đứa con nào 
được liệt kê ở trên không?  Có   Không Nếu có:  Ngày của Án Lệnh: _________________________ 
Số vụ __________________Nộp tại Quận _____________________Tiểu Bang      
 

18. A. Tôi đã không tham dự như một bên, nhân chứng hay với bất kỳ tư cách nào trong bất kỳ thủ tục tố tụng 
nào khác về quyền nuôi giữ con, thời gian cha/mẹ viếng thăm con, hay thăm viếng các con đã được liệt kê 
NGOẠI TRỪ: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________             

B.   Tôi biết không có thủ tục nào khác có thể ảnh hưởng tới vụ này (kể cả bất kỳ vụ pháp lý nào về thi hành 
quyền nuôi giữ con/thời gian cha/mẹ viếng thăm con hay liên quan tới bạo lực trong gia đình, án lệnh bảo 
vệ, chấm dứt quyền cha mẹ và nghĩa dưỡng) trong tiểu bang này hay tiểu bang nào khác NGOẠI TRỪ:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
C.   Tôi biết không có ai, khác hơn Bị Đơn, có quyền nuôi giữ con hay đòi quyền nuôi giữ con, thời gian 
cha/mẹ thăm viếng con hay quyền thăm viếng con NGOẠI TRỪ:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

19.  Tôi tin rằng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của một viên chức an ninh để giành lại quyền nuôi giữ con tôi từ Bị 
Đơn.  Địa chỉ nơi mà đứa con có thể đươc tìm thấy đã liệt kê trong Án Lệnh được đề xuất.  Tôi tin rằng đứa 
con chắc có thể được tìm thấy ở đó bởi vì: ___________________________________________________ 

                                      
              
20.  Bộ Phục Vụ Dân Sự (Phúc Lợi Của Trẻ) đang can thiệp vào việc con tôi. 

Giải thích:               
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÔI XIN TÒA TUYÊN PHÁN NHỮNG THỈNH CẦU CỦA TÔI NHƯ ĐÃ ĐÁNH DẤU TRÊN ÁN 
LỆNH CẤM. 
 

THÔNG BÁO CHO NGUYÊN ĐƠN 

Bạn phải báo cho tòa về bất kỳ sự thay đổi nào về địa chỉ/địa chỉ liên lạc hay số điện thoại/số điện 
thoại liên lạc.  Mọi thông báo về phiên tòa sẽ được gởi tới địa chỉ này, và tòa có thể bãi bỏ lệnh cấm   
nếu bạn không có mặt tại phiên tòa. 
 
Nếu bạn muốn giấu không muốn Bị Đơn biết về địa chỉ cư ngụ hay số điện thoại của bạn, hãy dùng một 
“địa chỉ liên lạc” và “số điện thoại liên lạc” để Tòa và Cảnh sát tòa án có thể liên lạc với bạn nếu cần. 
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Đây tôi khai rằng những phát biểu trên đây là xác thực theo hiểu biết và xác tín tốt nhất của tôi, và tôi biết là đã 
được lập để dùng làm bằng chứng trước tòa và sẽ chịu hình phạt nếu khai gian. 

 
                

         Chữ Ký của Nguyên Đơn 
 

TIỂU BANG OREGON  ) 
      ) 
Quận ___________________) 
 
Văn kiện này đã được thừa nhận trước mặt tôi ngày này      tháng     , 20______ bởi  
 
                .  

(Viết Chữ In Tên Nguyên Đơn) 
 

                 
        CÔNG CHỨNG VIÊN CỦA OREGON/THƯ KÝ TÒA ÁN 
        Nhiệm vụ của tôi hết hạn:       
 

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 đã chọn văn kiện này cho chính tôi và đã tự điền đơn mà không phải trả phí tổn để được giúp đỡ. 
  Tôi đã trả hoặc sẽ trả phí tổn cho ______________________ để được giúp đỡ trong việc soạn đơn này. 

 

Đệ trình bởi: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Viết Tên bằng Chữ In,       Nguyên Đơn   Luật Sư của Nguyên Đơn                  Số OSB  (nếu thích hợp) 

 
__________________________________________________________________________________________
Địa Chỉ hay Địa Chỉ Liên Lạc        Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Số Bưu Điện     Số Điện Thoại hay Số Điện Thoại Liên Lạc 
Xin dùng Địa Chỉ An Toàn                    Xin dùng Số điện thoại An Toàn 
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