
 
 
 

TỜ DỰ KIỆN 
 
 

THÔNG BÁO QUA THƯ TÍN TỚI NGUYÊN ĐƠN KHI 
LỆNH CẤM ĐÃ TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG BÁO TRƯỚC 

VỀ NGÀY HẾT HẠN 

Thời gian nguy hiểm nhất cho nạn nhân là khi lệnh cấm được tống đạt.  Thông báo đúng 
thời hạn cho nạn nhân là việc rất quan trọng để họ có thể phát định được sự an toàn của 
họ.  Những nhu cầu về việc thông báo hiện tại chiếu theo Luật Sửa Đổi Oregon (ORS) 
107.720 yêu cầu Cảnh Sát Quận phải cung cấp nguyên đơn trong vụ kiện về Đạo Luật 
Bảo Vệ Lạm Dụng Gia Đình (FAPA) một bản sao chính của bằng chứng tống đạt.  Một 
bản sao của đơn “Xác Nhận Tống Đạt” sẽ được gởi qua bưu điện cho nạn nhân.  Sự việc 
này đôi lúc làm cho sự thông báo tới cho nạn nhân bị trễ.  ORS 124.020(8)(a) và (b) bắt 
buộc Cảnh Sát Quận phải thông báo cho nạn nhân nếu Bị đơn đã chưa được tống đạt 
những văn bản trong vụ kiện về Đạo Luật Bảo Vệ Lạm Dụng Cao Niên và Những Người 
Khuyết Tật (EPPDAPA), trong vòng 10 ngày khi nhận được đầy đủ Đơn Xin và Lệnh.   
ORS 107.720, 124.030, và 30.866(11) cũng bắt buộc Cảnh Sát Quận nhập tin tức về sự 
cấp và tống đạt Lệnh Cấm vào Hệ Thống Dữ Liệu Thi Hành Pháp Luật của Văn Phòng 
Cảnh Sát Oregon (OSP LEDS) cho các vụ kiện FAPA, EPPDAPA, và Rình Lén dân sự. 

 
Có vài cộng đồng nhỏ có thể liên lạc nạn nhân qua điện thoại sau khi đã tống đạt và đôi 
khi cộng đồng khác kêu nạn nhân gọi tới.  Nạn nhân sẽ gọi Văn Phòng Cảnh Sát Quận 
và tòa án, đôi khi liên tục, để biết là đã tống đạt chưa, làm tăng lên số lượng gọi cho tòa 
án và văn phòng Cảnh Sát Quận.   

 
Mục tiêu của đề án này là để cung cấp thông báo tống đạt của lệnh bảo vệ cho các vụ 
kiện về FAPA, EPPDAPA, và Rình Lén Dân Sự qua tin nhắn tới điện thoại di động hay 
điện thư.  Thông báo này nhằm để NÂNG CAO  cho thủ tục hiện tại.  Đây không có ý 
nghĩa là để thay thế thủ tục gởi ra cho nạn nhân bản sao chính bằng chứng tống đạt như 
đã được yêu cầu bởi luật pháp.   

Ô ở dưới đây là ô cho bản sao của tin tức mới mà sẽ gồm trong các đơn cho những vụ kiện 
về Lệnh Bảo Vệ Lạm Dụng Gia Đình (FAPAs), Đạo Luật Bảo Vệ Người Cao Niên và 
Người Khuyết Tật  (EPPDAPA) và Rình Lén Dân Sự.  Điều này sẽ phản ảnh thông tin 
cần thiết nếu nguyên đơn chọn để nhận thông báo qua thư tín. 



 
 

THÔNG BÁO TỚI NGUYÊN ĐƠN: 
 

Nếu bạn muốn nhận được tin nhắn qua điện thư và/hay nhắn tin qua điện thoại di động để biết 
khi nào Lệnh Cấm đã được tống đạt tới bị đơn và thêm một tin nhắn nữa 30 ngày trước khi 
Lệnh hết hạn, xin vui lòng cung cấp thông tin đã yêu cầu dưới đây.  Thông tin này sẽ đưa cho 
văn phòng cảnh sát quận nơi đã xin Lệnh Cấm.  

 
Đây là tự nguyện—bạn không bị bắt buộc phải cung cấp các tin tức này.  Lưu ý: Trong các vụ 
kiện EPPDAPA và Rình Lén dân sự, tin tức này sẽ được để trong: “Bị Đơn sẽ nhận được bản 

sao của thông tin này.” 
 

Số điện thoại di động của bạn:        
Hãng điện thoại di động của bạn (ATT, Verizon, etc.):     
Địa chỉ điện thư của bạn:      

 

Lưu ý: Nếu tin tức này có thay đổi, bạn phải thông báo tới văn phòng Cảnh Sát Quận cho họ  
tin tức mới để bạn mới được thông báo qua điện thư hay nhắn tin qua điện thoại di động. 

 

 
 
Dữ Kiện Quan Trọng: 

 
 Nguyên đơn sẽ cần cung cấp địa chỉ điện thư hay số điện thoại di động trong các mẫu 

đơn mới. 
 Sự phục vụ này tùy ý, không bị bắt buộc. 
 Nguyên đơn sẽ được thông báo sớm nhất là khi Văn Phòng Cảnh Sát Quận đã nhập 

các tin tức vào Hệ Thống Dữ Liệu Thi Hành Pháp Luật (LEDS). 
 Thông báo này nhằm để nâng cao cho thủ tục hiện tại.  Đây không có nghĩa là để thay 

thế thủ tục cho Cảnh Sát Quận gởi ra nạn nhân bản sao chính bằng chứng tống đạt theo 
sự yêu cầu của Điều Luật Sửa Đổi Oregon được thực hiện qua đường bưu điện. 

 Sự nâng cao này sẽ có lợi cho nạn nhân và Văn Phòng Cảnh Sát bằng cách cung cấp 
thêm thời gian để thông báo tới cho nguyên đơn là lệnh cấm đã được tống đạt. 

 
Tin tự động nhắn sẽ gởi cho nguyên đơn cho lệnh bảo vệ mới sẽ ghi là:  

 
Gởi tới địa chỉ điện thư của nguyên đơn (nếu đã cung cấp): 

“Lệnh bảo vệ của bạn đã được tống đạt bởi (tên cơ quan).  Xin vui lòng ĐỪNG 
trả lời lại điện thư này tại vì hộp thư này không có kiểm soát.  Nếu bạn có thắc 
mắc gì xin vui lòng liên lạc tới (tên cơ quan) ở (số điện thoại của cơ quan).” 

 
Nhắn tin tới điện thoại di động của nguyên đơn: 

“Lệnh bảo vệ của bạn đã được tống đạt bởi (tên cơ quan)”  



 

Thêm các tin nhắn sẽ gởi ra cho mỗi địa chỉ điện thư và điện thoại di động đã để trong 
hồ sơ cho mỗi người được bảo vệ như sau: 

 Thông báo xin gia hạn khi ngày hết hạn đã được chỉnh lại và đã 
được nhập trong LEDS. 

 Và 30 ngày trước khi lệnh cấm đang có hiệu lực bị hết hạn. 
 
Những Câu Hỏi Thường Hay Được Hỏi: 

 
H: Số điện di động và địa chỉ điện thư có được giữ tư mật không? 

 
T:  Trong những vụ kiện của FAPA, tin tức này sẽ không được cung cấp cho bên đối 
phương hay luật sư của anh/chị, hay cho công cộng; trừ khi cho văn phòng thi hành pháp 
luật hay tiểu bang. 
 
Tuy nhiên, trong những vụ kiện của EPPDAPA và Rình Lén dân sự, tin tức này (như 
những tin tức trong những vụ kiện đó) sẽ được nhận được bởi Bị Đơn và cho công 
cộng trong hồ sơ của tòa án. 

 
Q:  Nếu như tôi đổi số điện thoại di động hay địa chỉ điện thư? 
 
A:  Bạn phải viết thư thông báo cho văn phòng Cảnh Sát Quận của quận bạn xin được 
Lệnh Cấm. 

 
Q:  Tôi có thể dùng địa chỉ điện thư của cơ quan Bào Chửa không? 
 
A: Đây là sự quyết định cá nhân của cơ quan.  Bạn phải xin phép cơ quan để dùng địa 
chỉ điện thư để nhận được thông báo. 

 
Nếu có thắc mắc hay biết thêm tin tức về thông báo nhằm nâng cao thủ tục này xin liên 
lạc tới: 

Diana Fleming Diana.l.Fleming@doj.state.or.us 
Karen Heywood Karen.S.Heywood@doj.state.or.us 

 
Nếu có thắc mắc hay muốn biết thêm tin tức về các mẫu đơn, xin vui lòng liên lạc 
tới tòa án nơi bạn nộp đơn, chỉnh lại, hay gia hạn lệnh cấm chính.  
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