
 

 

 

 

 

 

 
 

TÒA ÁN TIỂU BANG OREGON 
QUẬN __________________ 

         Xem CIF     ) 
Nguyên Đơn (tên họ của bạn) (ngày sinh) ) Số vụ kiện ____________________ 
 ) 
          k. ) LỆNH CẤM ĐỂ NGĂN 
 ) CHẬN BẠO HÀNH 
        Xem CIF   ) (Đạo Luật Ngăn Chận Bạo Hành Trong Gia Đình) 
Bị Đơn                                         (Ngày sinh) ) 
(tên họ của người bị cấm) ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tòa Án, đã xem xét Đơn Thỉnh Cầu, và đã nghe lời khai, tuyên phán sau đây: 
                   Thẩm Phán Ký Tắt  
1.                   1.                    
 Nguyên Đơn và Bị Đơn CÓ QUAN HỆ như sau: 

A. Nguyên Đơn và Bị Đơn là  vợ chồng/ bạn tình có đăng ký, hoặc  vợ chồng cũ/ 
bạn tình cũ có đăng ký. 

B. Nguyên Đơn và Bị Đơn  đều là người lớn có quan hệ huyết thống, hôn nhân hay nghĩa dưỡng (cha  
mẹ/con nuôi). 

 C. Nguyên Đơn và Bị Đơn  đang ở chung (sống chung nhau trong mối quan hệ tình dục mật thiết) 
  kể từ (ngày)     , hay  đã sống chung từ (ngày)     
         đến (ngày)      . 
 D. Nguyên Đơn và Bị Đơn  đã gắn bó trong mối quan hệ tình dục mật thiết trong vòng hai năm vừa qua. 
 E. Nguyên Đơn và Bị Đơn  là cha mẹ chưa kết hôn của đứa trẻ. 
 F. Nguyên Đơn  là người vị thành niên và đã có mối quan hệ tình dục mật thiết với Bị Đơn 
  18 tuổi hay lớn hơn. 
 
2.                      2._________                                 
     

 
 
 

THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN: 

• Bạn phải tuân theo tất cả những điều khoản của Án Lệnh Cấm này, dù cho Nguyên Đơn có tiếp xúc với bạn hay 
cho phép bạn tiếp xúc với anh/chị. 

• Vi phạm Án Lệnh Cấm này có thể dẫn đến sự bắt giữ và những sự trừng phạt về hình sự và/hay dân sự.  Án Lệnh 
này được thi hành khắp Oregon và trong các tiểu bang khác.  Xem lại án lệnh này cẩn thận. 

• Xem “THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN/THỈNH CẦU CHO PHIÊN TÒA” được đính kèm để biết thêm thông 
tin về quyền của bạn để xin phiên tòa. 

 

GỞI CHO NGUYÊN ĐƠN VÀ BỊ ĐƠN: 
 

THÔNG BÁO CHO PHIÊN TÒA Do “Trường Hợp 
Ngoại Lệ”: 

Tòa đã ấn định một phiên tòa do “trường hợp ngoại lệ” về 
quyền tạm thời được giữ con/các con của bạn, vào:  

Ngày:________   Giờ:____________ 

Phòng tòa: ________________________ 
        

 

Bị Đơn đã BẠO HÀNH Nguyên Đơn như được định rõ bởi ORS 107.705; sự bạo hành 
đã diễn ra TRONG VÒNG 180 NGÀY VỪA QUA như quy định trong ORS 107.710; 
Bị Đơn biểu hiện một SỰ ĐE DỌA ĐÁNG TIN cho sự an toàn tới thân thể của Nguyên 
Đơn hay con cái của Nguyên Đơn; và Nguyên Đơn đang SẮP SỬA TRONG TÌNH 
TRẠNG NGUY HIỄM VÌ SỰ BẠO HÀNH THÊM NỮA. 
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                                 Thẩm Phán Ký Tắt 
   
3. Án lệnh này liên quan tới CÁC TRẺ vị thành niên. 

A. Oregon có THẨM QUYỀN đối với những vấn đề quyền nuôi giữ con/các con và thời gian 
cha/mẹ viếng thăm con theo ORS 109.701 tới 109.834 dựa trên những lý do sau đây: 3A.   

1.  Oregon là bang nhà của con/các con HAY  Không tiểu bang nào khác có thẩm quyền bang nhà  
HAY  Mọi tòa án có thẩm quyền bang nhà hay những cơ sở liên quan quan trọng đều từ chối thẩm 
quyền  HAY       là bang nhà của trẻ nhưng đã từ chối thẩm quyền  VÀ 
cha mẹ của đứa trẻ hay người thay quyền cha mẹ có những liên quan quan trọng với Oregon và bằng 
chứng quan trọng sẵn có ở đây về việc giữ trẻ, bảo vệ, và những quan hệ cá nhân. ORS 109.741 
(1)(a)(b) và (c). 

2.  Oregon đã là bang nhà trong vòng sáu tháng trước khi thủ tục tố tụng này bắt đầu, và đứa trẻ 
đang vắng mặt ở tiểu bang nhưng một người cha/mẹ hay người thay quyền cha mẹ tiếp tục sống ở 
Oregon. ORS 109.741(1)(a) 

3.  Những lý do khẩn cấp hiện hữu cho sự hành xử thẩm quyền tạm thời bởi vì đứa trẻ đang vắng 
mặt ở tiểu bang và đã bị bỏ rơi hay cần phải bảo vệ đứa trẻ bởi vì đứa trẻ, hay một anh/ chị/em hay 
cha/mẹ của đứa trẻ đang bị đe dọa bằng sự ngược đãi hay bạo hành. ORS 09.751 
 

B. Sự hiện hữu của những án lệnh khác về đứa trẻ vị thành niên có dính líu tới:  3B.   
 ÁN LỊNH TRƯỚC ĐÂY TỒN TẠI Ở NƠI KHÁC:  Một phán quyết trước đây về quyền nuôi giữ 

con, thời gian cha/mẹ viếng thăm con, quyền giám hộ hay sự phụ thuộc của thiếu nhi đã được phán 
quyết ở _______________________________________________ (Tiểu Bang/Bộ Lạc/Nước). 

 QUYỀN NUÔI GIỮ CON/THỜI GIAN CHA/MẸ VIẾNG THĂM CON CHƯA GIẢI QUYẾT: 
Thủ tục tố tụng về quyền nuôi giữ con, thời gian cha/mẹ viếng thăm con, quyền giám hộ hay sự phụ 
thuộc của thiếu nhi đã bắt đầu ở _____________________________________(Tiểu Bang/Bộ 
Lạc/Nước). 

 KHÔNG CÓ ÁN LỊNH TRƯỚC ĐÂY VÀ KHÔNG CÓ GÌ CHƯA GIẢI QUYẾT:  Không   
      có phán quyết nào trước đây về quyền nuôi giữ con, cha/mẹ viếng thăm gặp con, quyền giám hộ hay  
 sự phụ thuộc của thiếu nhi đã ban hành hay thủ tục tố tụng đã bắt đầu ở một tiểu bang,   
      bộ lạc hay nước khác có thẩm quyền theo ORS109.701-109.834.  Những điều khoản về quyền 
      nuôi giữ con và thời gian cha/mẹ viếng thăm gặp con trong Án Lệnh này phải trở thành sự phán quyết  

cuối nhằm mục đích của Thẩm Quyền Đồng Nhất Trẻ Em về Quyền Nuôi Giữ con và Đạo Luật Thi 
Hành nếu Oregon trở thành bang nhà của đứa trẻ. 

 
C.  SỰ LIÊN LẠC TƯ PHÁP XUYÊN BANG là cần thiết vì:                       3C.   

 Quyền nuôi giữ con/cha mẹ viếng thăm con HIỆN THỜI CHƯA GIẢI QUYẾT ở một  
      tiểu bang/bộ lạc/nước khác, hay  
 Oregon đang hành xử Thẩm Quyền Khẩn Cấp Tạm Thời theo UCCJEA (Đạo Luật Đồng  
      Nhất về Thẩm Quyền và Chấp Hành Sự Nuôi Giữ Đứa Trẻ) trong án lệnh bảo vệ này và  
      TIỂU BANG/BỘ LẠC/NƯỚC KHÁC ĐÃ BAN HÀNH một án lệnh về quyền nuôi giữ con/cha/ mẹ 
      viếtn thăm con. 

 
D. NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ hiện hữu gây ảnh hưởng tới quyền nuôi giữ con.  3D.   

  
 

4. SỰ GIÚP ĐỠ TÀI CHÁNH KHẨN CẤP:  Tòa phán là sự giúp đỡ về tài chánh khẩn cấp là cần 4.   
           thiết để cung cấp sự an toàn và phúc lợi của Nguyên Đơn và/hay một hay nhiều hơn một đứa con  
           mà Nguyên Đơn được quyền nuôi giữ.  
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                      Ký Tắt Của Thẩm Phán 
 
ĐÂY ĐÃ RA LỆNH LÀ:                            
Thỉnh Cầu Của Nguyên Đơn (đánh dấu tất cả những ô thích hợp): 
               
1.  Bị Đơn bị ngăn chận (cấm) không đe dọa, quấy rối tình dục, can thiệp vào hay de dọa Nguyên Đơn,  1.   
hay mưu toan đe dọa, quấy rối, can thiệp vào hay đe dọa Nguyên Đơn một cách trực tiếp hay thông qua  
những người thứ ba. 
           
2.  Bị Đơn bị ngăn chận (cấm) không đe dọa, quấy rối tình dục, can thiệp vào hay đe dọa, hay mưu toan  2.   
đe dọa, quấy rối tình dục, can thiệp vào hay đe dọa con/các con vị thành niên dưới quyền nuôi giữ của 
Nguyên Đơn một cách trực tiếp hay thông qua người thứ ba.  
              
3.Trừ khi được định khác trong Án Lệnh này, Bị Đơn bị ngăn chận (ngăn cấm) không được vào hay   3.   
mưu toan vào, hay lưu lại khu vực trong vòng 150 bộ hay  ______bộ cách tòa nhà và đất đai  
tại các địa điểm sau đây: (để tên/địa chỉ ngoại trừ  giấu vì những lý do an toàn) 
  a. Nơi cư ngụ hiện tại hay tương lai của Nguyên Đơn ______________________________________________       
                 
  b. Cơ sở kinh doanh hay chỗ làm hiện tại hay tương lai của Nguyên Đơn     ______ 
  ______________________________________________________________________________________________         
   c. Trường học hiện tại hay tương lai của Nguyên Đơn        ______ 
                 
   d. Những địa điểm khác:              
                 
              
4.  Bị Đơn phải không được cố ý ở hay lưu lại trong vòng  150 bộ hay  _________  bộ   4.   
(khoảng cách khác) cách Nguyên Đơn nếu không được lệnh khác bởi Tòa như sau đây:  ___________________________ 
                 
                 

 
5.  Trừ khi được định khác trong Án Lệnh này, Bị Đơn bị ngăn chận (cấm) không được:   5.   
  a. Tiếp xúc, hay toan tiếp xúc với Nguyên Đơn tận mặt một cách trực tiếp hay thông qua những  
      người thứ ba. 
  b. Tiếp xúc, hay toan tiếp xúc với Nguyên Đơn bằng thư tín hay thư điện tử, hoặc bất kỳ cách  
      truyền tin điện tử nào khác, ngoại trừ gởi thư từ về việc giúp đỡ tài chánh khẩn cấp theo án lệnh tòa,  
 chi phiếu hay lệnh phiếu trả tiền một cách trực tiếp hay thông qua những người khác. 
  c. Tiếp xúc, hay toan tiếp xúc với Nguyên Đơn bằng điện thoại, kể cả điện thoại di động hay 
      lời nhắn tin một cách trực tiếp hay thông qua những người thứ ba. 
  d.  Những ngoại lệ khi bị cấm không được qua người thứ ba chỉ là như sau (liệt kê mục đích và người): _____          
                 
                
                                                   

Không có gì trong lệnh cấm này ngăn cản Bị Đơn xuất hiện tại hoặc tham gia vào một tòa án (hoặc hành chính) điều 
trần hoặc quá trình pháp lý khác có liên quan như là một bên hoặc nhân chứng trong một vụ kiện liên quan đến 
Nguyên Đơn.  Thêm nữa, Bị Đơn phải ở cách ít nhất là 3 feet từ Nguyên Đơn và tuân theo bất kỳ điều khoản bảo vệ 
phụ thêm trong vụ kiện đó.  Hơn nữa, không có gì trong lệnh này ngăn cản Bị Đơn được phục vụ hoặc cung cấp tài liệu 
liên quan đến trường hợp tòa án (hoặc hành chính) cho Nguyên Đơn đúng theo pháp luật.  Tuy nhiên, Bị Đơn có thể 
không được trực tiếp cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến cho Nguyên Đơn. 
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 Thẩm Phán Ký tắt 

              
6.  Bị Đơn bị ngăn chận (cấm) không được vào, toan tính vào, hay ở lại tại:    6.   

  a. Nhà giữ trẻ hiện tại hay tương lai của đứa trẻ, hay đưa chúng ra khỏi nhà trẻ. 
  b. Trường học hiện tại hay tương lai của đứa trẻ, hay đưa chúng ra khỏi trường học. 

7.  Bị Đơn phải dọn ra khỏi nhà và không được trở lại nơi cư ngụ tọa lạc tại:    7.   
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

ngoại trừ với một viên chức an ninh để dọn những vật dụng cá nhân chính yếu của Bị Đơn, và nếu Bị Đơn là người 
cha/mẹ nuôi giữ con, những vật dụng cá nhân chính yếu của con Bị Đơn, gồm có, nhưng không giới hạn tới: quần áo, đồ 
vệ sinh cá nhân, tã lót, thuốc men, những thẻ an sinh xã hội, giấy khai sinh, thẻ căn cước và những dụng cụ hành nghề. 

8.  Một viên chức an ninh phải đi theo Nguyên Đơn tới nơi cư ngụ của hai bên để dọn những vật dụng  8.   
cá nhân chính yếu của Nguyên Đơn, và nếu Nguyên Đơn là người được quyền nuôi giữ con, những vật dụng cá nhân 
chính yếu của con Nguyên Đơn, gồm có, nhưng không giới hạn tới: quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, tã lót, thuốc men, những 
thẻ an sinh xã hội, giấy khai sinh, thẻ căn cước và những dụng cụ hành nghề. 

9.  Giúp Đỡ Tiền Bạc Khẩn Cấp:  Bị Đơn được lệnh phải trả cho Nguyên Đơn $    9.   
như là Sự Giúp Đỡ Tài Chánh Khẩn Cấp vào ngày thứ 45 sau khi Bị Đơn được tống đạt Án Lệnh Cấm này bằng:  
 chi phiếu hay  ngân phiếu.  Gởi tiền phải được thực hiện bằng cách gởi tới địa chỉ sau đây :  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
                 
 
10. Vũ khí.  Bị Đơn không được mua hay tàn trữ bất kỳ vũ khí hay đạn dược gì.               10.   
[Mã Số Sự Kiện OJIN: FQOR] 

      
 

 
 
11.  Trợ Giúp Khác:  ________________________________________________________________ 11.   
                 
                
                 
                                
                                     
  

 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO VỀ VŨ KHÍ 
Nếu sự ngăn cấm về vũ khí ở đoạn 10 được thẩm phán ký tắt, ĐÂY là việc trái phép theo luật tiểu bang Oregon khi 
bạn tàn trữ hay mua VŨ KHÍ, gồm có súng trường, súng ngắn, súng lục ổ đạn quay, và ĐẠN DƯỢC. 

Bạn nên tham khảo với luật sư nếu bạn có thắc mắc về việc này. 
           [MÃ SỐ SỰ KIỆN OJIN:  NOGR] 
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 QUYỀN NUÔI GIỮ CON     Thẩm Phán Ký Tắt 
12.   QUYỀN NUÔI GIỮ CON TẠM THỜI của đứa con sau đây được ra lệnh như sau, phải tùy  12.   
thuộc vào  những điều  khoản về thời gian cha/mẹ viếng thăm con được quy định tại Đoạn 17 và 18 phía dưới:  
 Trang phụ thêm được đính kèm có tựa đề, “Đoạn 12 tiếp theo.” 

  
13.  Một viên chức an ninh của quận hay thành phố nơi đứa trẻ đang ở phải giúp trong việc giành lại 13.   
quyền nuôi giữ con của hai bên đã được ban cho Nguyên Đơn.  Viên chức an ninh được ban quyền sử dụng bất kỳ vũ 
lực hợp lý nào cho mục đích đó, kể cả việc dùng vũ lực xông vào những nhà cửa chỉ định rõ sau đây ((liệt kê địa chỉ nơi 
đứa trẻ rất có thể được tìm thấy và tại sao): 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
14. (Chỉ cho tòa án sử dụng) Hiệu Lực Của Án Lệnh Quyền Nuôi Giữ Trước Đây (ORS 107.722) 14.   
ÁN LỆNH QUYỀN NUÔI GIỮ CON ĐÃ CÓ trong số Vụ kiện      đã nộp ở  Quận 
______________Oregon, hay  ____________________________________________________(tiểu bang/bộ lạc khác). 

  14A. KHÔNG có một án lệnh mới nào được lập bởi vì những điều khoản trong án lệnh hay phán quyết hiện hữu 
phải tiếp tục được áp dụng. 
  14B. Những điều khoản của quyền nuôi giữ con trong đoạn 12 của Án Lệnh Cấm này đều cần thiết để bảo vệ sự an 
toàn và phúc lợi của đứa trẻ hay của Nguyên Đơn, nhưng chúng lại MÂU THUẪN với những điều khoản trong án lệnh 
hay phán quyết đã có.  Do đó, những điều khoản quyền nuôi giữ con trong Án Lệnh Cấm này phải còn có hiệu lực chỉ tới 
khi Án Lệnh Cấm này hết hạn hay bị bãi bỏ, cho tới khi một án lệnh mới được ban hành trong vụ khác, hay cho tới ngày  
        (ngày), bất cứ ngày nào tới trước. 
 
15. Phiên Tòa Do Trường Hợp Ngoại Lệ:  Tòa Án đã phán là có trường hợp ngoại lệ ảnh hưởng tới  15.   
quyền nuôi giữ con, cho nên KHÔNG có cấp cho một án lệnh nuôi giữ nào được vào lúc này về con cái của các bên.  Cả 
hai bên tốt hơn phải ra trước phiên tòa theo chỉ định trong ô ở trên vào giữa trang 1 của Án Lệnh Cấm này.  Phiên 
tòa này sẽ là cơ may duy nhất của Bị Đơn để phản đối án lệnh này.  Mục đích của phiên tòa sẽ là xem xét quyền tạm thời 
để nuôi giữ con cái hai bên và những vấn đề khác có thể bị phản đối bởi Bị Đơn.  Tại phiên tòa, tòa có thể bãi bỏ hay thay 
đổi Án Lệnh này. 
 
         
16.  Cho Tới Khi Có Phiên Tòa Do Trường Hợp Ngoại Lệ, nơi cư ngụ của con cái và sự tiếp xúc của  16.   
cha/mẹ với con cái phải như sau:            
                
                                                                                                                                                                     

Bên Có Quyền Nuôi Giữ Con 
(Nguyên Đơn h Bị Đơn) 

Tên Đứa Trẻ Ngày Sinh Tuổi 

                Xem CIF  

                Xem CIF  

                Xem CIF  

              Xem CIF  

             Xem CIF  

             Xem CIF  

             Xem CIF  
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THỜI GIAN CHA MẸ THĂM GẶP CON    Thẩm Phán Ký Tắt 
 
17.  Cha/mẹ mà không được ban quyền tạm thời được nuôi giữ con có thể viếng thăm con vị   17.   
thành niên được liệt kê trong đoạn 12 bắt đầu vào ngày       , như sau: 
 
  a.  KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHA/MẸ VIẾNG THĂM CON bởi vì                                                   17a._________ 
           (giải thích tại sao Bị Đơn không nên có thời gian để viếng thăm con): 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
                 
 
  b.  THỜI GIAN CHA/MẸ VIẾNG THĂM CON ĐƯỢC GIÁM SÁT:    17b.   

  3 tiếng đồng hồ hay  _______ tiếng đồng hồ mỗi tuần được giám sát bởi       
      , như sau:            
                 
                 
 
  c.  THỜI GIAN CHA/MẸ VIẾNG THĂM CON như sau (những ngày trong tuần, nơi, thời gian)  17c.   
            hay như được đính kèm: 
                 
                
                 
                 
                 
                 
 VÀ/HAY 
  Mỗi cuối tuần từ       (ngày)    sáng/chiều cho tới 
        (ngày) tới   sáng/chiều. 
  Cuối tuần THỨ NHẤT VÀ THỨ BA hay  Cuối tuần của THỨ HAI VÀ THỨ TƯ từ      
 (ngày)        sáng/chiều cho đến       (ngày) tới    sáng/chiều 
  Một lần mỗi tuần vào       (ngày)    sáng/chiều cho đến 
        (ngày) tới    sáng/chiều. 
 
  d.  Cha/mẹ mà không được quyền tạm thời nuôi giữ con sẽ đón và giao con lại tại:   17d.   

  Chỗ ở của Nguyên Đơn  Chỗ ở của Bị Đơn   Nguyên Đơn  Bị Đơn có thể đứng tại lề đường 
(hay đường lái xe vô nhà nếu không có lề đường), cho tối đa là 5 phút hay     phút,  
chỉ duy nhất nhằm mục đích đón và giao lại con. 
 Địa điểm khác:              
               
               

 
18.  (Chỉ cho tòa án sử dụng) Hiệu Lực Của Án Lệnh Thời Gian Cha/Mẹ Viếng Thăm Con      18.   
Đã Có Trước Đây (ORS 107.722) 
MỘT ÁN LỆNH THỜI GIAN CHA/MẸ VIẾNG THĂM CON ĐÃ CÓ trong số vụ kiện             được nộp 
tại Quận _____________________, Oregon, hay                     (Một Tiểu Bang/Bộ Lạc 
Khác) 
 KHÔNG một án lệnh mới nào được lập bởi vì những điều khoản trong án lệnh hay phán quyết hiện hữu phải tiếp tục 
áp dụng. 
 Những điều khoản về thời gian cha/mẹ viếng thăm con trong Án Lệnh Cấm này đều cần thiết để bảo vệ sự an toàn và 
phúc lợi của đứa trẻ hay của Nguyên Đơn, nhưng lại MÂU THUẪN với những điều khoản trong án lệnh hay phán quyết 
đã có.  Do đó, những điều khoản về thời gian cha/mẹ viếng thăm con trong Án Lệnh Cấm này phải còn có hiệu lực chỉ tới 
khi Án Lệnh Cấm này hết hạn hay bị bãi bỏ, cho tới khi một án lệnh mới được ban hành trong vụ khác, hay cho tới ngày  
______________________________ (ngày), bất cứ ngày nào tới trước. 
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                                                                                                                                                Thẩm Phán Ký Tắt 

 
19.  Không cần tống đạt thêm nữa bởi vì Bị Đơn đã đích thân trình diện trước tòa.           19.   
 
ĐÂY ĐÃ RA LỆNH THÊM NỮA là SỐ TIỀN THẾ CHÂN vì sự vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Án Lệnh này là 
$5,000 ngoại trừ được định khác ở đây:  Số Tiền Khác: $     
 
 
 

 
 

CHỨNG NHẬN VỀ SỰ TUÂN THEO NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRỌN TIN VÀ CÔNG NHẬN CỦA ĐẠO LUẬT 
BẠO LỰC CHỐNG LẠI PHỤ NỮ  (Đây không phải là Chứng Nhận Brady) 

Án Lệnh Cấm 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 với các bên và các vụ có liên quan.  Bị Đơn đang được cung cấp thông báo và cơ hội kịp thời 
để được xét xử theo quy định của pháp luật thuộc quản hạt này.  Án Lệnh này có hiệu lực và được phép thi hành trong 
quản hạt này và trong tất cả các quản hạt khác. 
 
ĐÂY ĐÃ RA LỆNH là: 
  Đơn Xin Án Lệnh Cấm để Ngăn Chận Bạo Hành ĐƯỢC CHẤP NHẬN như đã định ở trên. 
 
  Đơn Xin Án Lệnh Cấm BỊ TỪ CHỐI bởi vì: 
  Nguyên đơn đã không xác lập được yêu cầu xin cứu giúp. 
  Nguyên Đơn đã không hiện diện tại phiên tòa định trước cho phiên tòa chỉ có một bên theo đơn xin của đương sự. 
  Lý do khác:  _________________________________________________________________________________ 
 
ĐỀ NGÀY: ______________________                 ____________________________________  
                     THẨM PHÁN (Chữ Ký) 
 
         ____________________________________ 
         Viết Chữ In hay Đánh Máy Tên Thẩm Phán 

 

Chứng Nhận Việc Soạn Văn Kiện.  Bạn được yêu cầu 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 liên lạc an toàn                Xin dùng số điện thoại an toàn 

Những điều khoản ở trên của Án Lệnh Cấm này có hiệu lực trong một (1) năm kể từ ngày thẩm phán ký tên 
(ngoại trừ được gia hạn trước khi nó hết hạn) hay cho đến khi Án Lệnh bị bãi bỏ, sửa đổi, hay thay thế, bất cứ 
việc nào xảy ra trước. 
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NHỮNG DỮ KIỆN CÓ LIÊN QUAN 
 

NGUYÊN ĐƠN: ______________________________________________________________________   Nữ   Nam 
Tên 

***Nơi Cư Ngụ/Địa Chỉ Liên Lạc ______________________________________________________________________  
                 (Dùng địa chỉ an toàn) 
__________________________________________________________________________________________________
Số nhà, đường và số Căn Hộ (nếu thích hợp)      
                            
Thành Phố       Quận       Tiểu Bang     Mã Số Bưu Điện 
Điện Thoại/Số Điện Thoại Liên Lạc ____________________________________________________________________ 
Ngày Sinh  Xem CIF     Tuổi _______ Chủng Tộc/Sắc Tộc ___________________________________  
Chiều Cao _____________ Cân Nặng_____________ Màu Mắt ____________________     Màu Tóc       
 
 
 
 
 
BỊ ĐƠN:  ____________________________________________________________________________   Nữ   Nam 
            
Địa Chỉ Cư Ngụ            Xem CIF                 
Số Điện Thoại           Xem CIF               
Ngày Sinh   Xem CIF     Tuổi ________ Chủng Tộc/Sắc Tộc                          
Chiều Cao_____________ Cân Nặng______________ Màu Mắt____________________ Màu Tóc                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIN ĐIỀN THÔNG TIN NÀY  
ĐỂ GIÚP CHO SỰ TỐNG ĐẠT ÁN LỆNH CẤM  

Người Bên Kia có thề tìm thấy được ở đâu? 
 Nơi Cư Ngụ       Giờ nào _________________ Địa Chỉ:         Xem CIF                               
 Nơi Làm Việc         Giờ nào _________________ Địa Chỉ:   Xem CIF                                                    
 Nơi Khác        Giờ nào__________________Địa Chỉ: _______________________________________________   
                       
Mô Tả Chiếc Xe  __________________________________________________________________________________ 
Có điều gì về cá tính của người bên kia, tác phong đã qua, hay tình trạng hiện tại chỉ rõ là anh hay chị có thể là mối nguy 
hiễm cho những người khác? Cho chính đương sự?  GIẢI THÍCH: ____________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Người bên kia có vũ khí, hay tiếp cận vũ khí nào không?  GIẢI THÍCH:  ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Người bên kia đã có bao giờ bị bắt vì hay bị kết tội về tội dùng bạo lực không?  GIẢI THÍCH:  ____________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
                            

***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 có thể liên lạc với bạn nếu cần.  
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