
TÒA ÁN TIỂU BANG OREGON 
QUẬN  _________________ 

 
         
        )  
     Xem CIF     ) Số vụ kiện       
Nguyên Đơn (tên họ của bạn)  (ngày sinh)  )  
        ) ĐƠN XIN GIA HẠN ÁN LỆNH CẤM 
       k.        ) (Đạo Luật Ngăn Chận Bạo Hành Trong Gia 
       ) Đình) 
       )  
                                                            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: 

 
1. Tôi lo sợ hợp lý những hành vi bạo hành thêm nữa của Bị Đơn nếu Án Lệnh Cấm không được cho gia 

   hạn bởi vì: (nêu lên tại sao bạn sợ Bị Đơn sẽ bạo hành bạn nếu Án Lệnh Cấm không được cho gia hạn.  
 QUAN TRỌNG: bạn không cần chứng minh đã có những hành vi bạo hành mới hay khác kể từ Án  
   Lệnh Cấm đầu tiên.) 

 
                

                

                

                

                

                

                

                

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. 

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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Bằng đơn này tôi xin tòa cấp cho một Án Lệnh cho gia hạn Án Lệnh Cấm của vụ này mà ban đầu đã được ký 
vào ngày  , 20  , (ngày mà Án Lệnh Cấm ban đầu 
đã ký) cho thời gian là một năm, và duy trì số tiền thế chân đã định tại án lệnh cấm đầu tiên hay một số tiền thế 
chân khác mà tòa cho là thích đáng. 
 
 
           
   Chữ Ký của Nguyên Đơn 

           
   Viết Chữ In hay Đánh Máy Tên của Nguyên Đơn 
 
TIỂU BANG OREGON ) 

      )    
Quận ___________________) 

 
 ĐÃ KÝ VÀ TUYÊN THỆ trước mặt tôi ngày này      tháng ___________________, 20_____bởi  
 
       __________________________________________________________________________________________ 

(Viết Chữ In Tên của Nguyên Đơn) 
 

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

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 Chữ In Tên,       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 Liên Lạc An Toàn 
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