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TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CHO QUẬN        

 
 

                                    
   
  Số vụ: _________________________ 

Nguyên Đơn (Chủ nhà hay Người Đại Diện)   
 k.  TRÁT TÒA  
  TRỤC XUẤT KHỎI NƠI CƯ TRÚ 

   
   

Bị Đơn (Người Thuê Nhà hay Người cư ngụ)   
 
 
 
GỞI ĐẾN:                       

           Địa chỉ của Nơi Bị Đơn Đang Cư Ngụ    Thành Phố     Tiểu Bang  VÙNG 
 

                                   
           Địa Chỉ NhậnThư (nếu khác hơn) 
 

THÔNG BÁO CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ: 
HÃY CẨN THẬN ĐỌC CÁC VĂN BẢN NÀY!  

CHỦ NHÀ CỦA BẠN ĐANG MUỐN TRỤC XUẤT BẠN RA KHỎI NHÀ 
 

 
VÀO ______________________ LÚC __________ SÁNG/CHIỀU, bạn phải tới tòa tại địa chỉ 
dưới đây.  Bạn không cần phải trả bất cứ lệ phí nào cho tòa án ở buổi phiên tòa đầu tiên này. 
 
• Nếu bạn không ra hầu tòa và chủ nhà của bạn có mặt, chủ nhà sẽ tự động thắng và họ sẽ nhờ cảnh sát 

quận đích thân tới bắt bạn dọn ra khỏi nơi cư ngụ. 
 

• Nếu bạn có ra hầu tòa và chủ nhà không ra, tòa án sẽ bãi bỏ vụ kiện này. 
 

• Nếu cả hai đều ra hầu tòa: 
 Thẩm phán sẽ cho bạn thỏa thuận với người chủ nhà, nhưng đây là sự tự nguyện.  Có những 

người hòa giải kinh nghiệm sẵn sàng để giúp bạn giải quyết những sự tranh chấp. 
 Nếu bạn và người chủ nhà không thỏa thuận được, tòa án sẽ hẹn vụ này ra phiên xử. 
 

• Nếu bạn là một cựu chiến binh, bạn có thể được trợ giúp từ nhân viên dịch vụ cựu chiến binh của 
quận hoặc cơ quan cộng đồng địa phương. Thông tin liên lạc được bao gồm bên dưới. 
 

• Những người thuê nhà có thu nhập thấp đã nhận được lệnh trát tòa về một vụ kiện trục 
xuất có thể liên lạc với Đề Án Bào Chửa Bị Trục Xuất để tìm sự bào chữa pháp lý miễn phí ở 
số (888) 585-9638 hoặc e-mail evictiondefense@oregonlawcenter.org  

 
 
NẾU BẠN MUỐN CÓ PHIÊN XỬ, BẠN PHẢI: 
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 Ra hầu tòa vào giờ đã hẹn ở trên.  Cho đủ thời gian để qua cửa giữ an ninh; 
 Cùng ngày đó, nộp lên đơn Đáp Ứng với tòa án cho biết lý do pháp lý tại sao bạn không nên bị 

trục xuất ra khỏi nhà.  Tòa án có thể cho bạn đơn đó; hoặc bạn có thể sử dụng biểu mẫu tương tác 
có thể được gởi bằng điện tử truy cập ở www.courts.oregon.gov/iforms; 

 Đưa một bản sao của đơn Đáp Ứng cho người chủ nhà (hay người đại diện cho chủ nhà hay luật 
sư); và 

 Trả lệ phí nộp đơn.  Thẩm Phán có thể hoãn lại lệ phí này nếu bạn có thu nhập thấp.  Vào mạng  
www.courts.oregon.gov để biết lệ phí nộp đơn sẽ tốn bao nhiêu. 

 
ĐI TỚI ĐỊA ĐIỂM NÀY: 
 
 
 
 
 
NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC, BẠN NÊN THAM KHẢO VỚI LUẬT SƯ NGAY LẬP TỨC.  Nếu bạn 
cần giúp tìm một người luật sư, xin gọi Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư Đoàn tại 503.684.3763 hay số gọi 
miễn phí trong Oregon 800.452.7636 hay vào mạng www.oregonstatebar.org. Cựu chiến binh (và những 
người khác) có thể gọi 2-1-1 để biết thông tin và các nguồn tài nguyên bao gồm các dịch vụ của cựu chiến 
binh và các cơ quan cộng đồng địa phương.  
 
 
 

Chữ ký của Nguyên Đơn (chủ nhà hay người đại diện) Ngày 
 
 

Tên của Nguyên Đơn  (chữ in) 
 
 

Địa chỉ của Nguyên Đơn 
 
 

Số điện thoại 
 
(Được hoàn tất bởi Nguyên Đơn) 
 

Tin Tức Liên Lạc cho : 
 Nhân viên dịch vụ Cựu Chiến Binh cho quận của Bị Đơn đang sinh sống 

 
 

 
 

 
 
 

Số điện thoại:    
 

 Cơ quan cộng đồng địa phương cho khu vực Bị Đơn đang sinh sống 
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Số điện thoại:    


