
TRONG TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN___________________ 

 
 
Về Vấn Đề của:    ) Số Vụ Kiện ____________________ 
      ) 
      ) 
_____________________________,  )  
  Nguyên Đơn,      ) ĐƠN XIN CHỈ ĐỊNH NGƯỜI GIÁM HỘ 
      ) VỀ HÀNH ĐỘNG BỊ RÌNH LÉN CHO 
      )  TRẺ EM DƯỚI VỊ THÀNH NIÊN và  
 và     ) LỆNH của ORS 30.866 
      )  
_____________________________,  )       
  Bị Đơn .   )   
    
       

ĐƠN  
 

1.  Tôi muốn yêu cầu được nộp đơn Xin Ngăn Chận Rình Lén để bảo vệ Trẻ Em dưới tuổi vị 
thành niên sau đây: 

Tên:____________________________________________________________ 
  Tuổi: __________________ Ngày Sinh:_______________________________ 
 
2.  Tôi sẵn sàng phục vụ là người Giám Hộ cho vấn đề này và yêu cầu cho tôi được chỉ định.    

Tôi là người thích hợp để được giao phó tại vì:__________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

 
Tôi ít nhất là 18 tuổi và mối liên hệ của tôi với Trẻ Em này là (cho biết mối liên hệ với trẻ 
em này và làm sao mà biết trẻ em này): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________                   

  
_______________________________________  
Chữ Ký                                                 

    
       _______________________________________ 
       In Tên hay Đánh máy Tên                                   
     ________________________________________________                
               Công Chứng Viên cho_________________/Thư Ký Tòa Án 
                Ngày Nhiệm Kỳ Hết Hạn: ___________________________ 
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LỆNH 
 
 ❒ Đơn Được Chấp Nhận 
 ❒ Đơn Bị Từ Chối 
 
NGÀY: __________________    _________________________________________________________ 
     THẨM PHÁN 
 
Chứng nhận Việc Soạn Thảo Văn Kiện.  Bạn được yêu cầu phải thành thật điền vào chứng 
nhận này về văn kiện mà bạn nộp lên với tòa án.  Đánh dấu vào và điền đầy đủ mọ khoảng trống 
thích hợp: 
 
 ❒ Tôi chọn văn kiện này cho chính tôi và tôi tự điền không có sự giúp đỡ phải trả tiền. 
 ❒ Tôi đã trả hay sẽ trả tiền cho __________________ để giúp việc soạn mẫu đơn này.                                              
  
______________________________________________________________________________ 
  Chữ Ký của Nguyên Đơn      In Tên                                 
 
______________________________________________________________________________ 
Địa chỉ hay địa chỉ liên lạc  Thành phố, Tiểu bang, Mã số bưu điện        Số điện thoại hay số để liên lạc  
 
 
 
Tôi chứng nhận đây là bản sao chính thức: 
 
 
_________________________________ 
Chữ ký của Nguyên Đơn 
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