
TRONG TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN      

 
 
Về Vấn Đề của :    ) Sô Vụ Kiện  ____________________ 
      ) 
      ) 
_____________________________,  )  
    Nguyên Đơn,   )  
      ) THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN 
  ❒ Giám Hộ Được Chỉ Định ) VÀ LỆNH ĐỂ ĐÍCH THÂN  
      )  RA HẦU TÒA 
      )  
      ) 
_____________________________,  ) 
  Bị Đơn.   )
 
CHO BỊ ĐƠN:  LỆNH NGĂN CHẬN RÌNH LÉN ĐÃ ĐƯỢC CẤP BỞI TÒA ÁN CÓ THỂ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN QUYỀN HẠN CỦA BẠN.  LỆNH NÀY CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC. 
 
1.  Bạn, là Bị Đơn, đã bị gán cho là người rình lén trong đơn thỉnh cầu có kèm theo.  Đơn thỉnh cầu cho biết 

là bạn đã cố ý, chủ tâm, hay thiếu thận trọng làm sợ hãi (hoãng sợ) hay ép buộc (bắt buộc) Nguyên Đơn 
hay một thành viên trực tiếp trong gia đình của Nguyên Đơn hay người sống chung nhà bằng cách tiếp 
tục tiếp xúc ngoài ý muốn với người kia.  Một Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời đã được cấp để 
chống lại bạn bởi tòa án.  Xin xem lại bản sao kèm theo của Đơn Thỉnh Cầu và Lệnh Ngăn Chận 
Rình Lén Tạm Thời.      

 
2.  Bạn PHẢI có mặt tại           
        Tên và Địa chỉ của Tòa Án  
  
 vào    /  /  tại       cho phiên tòa.  
           Ngày            Giờ 

 
Tại phiên tòa, tòa án sẽ xác định có cần phải cấp cho Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng cho một thời gian 
không hạn định.  
 
CHO BỊ ĐƠN:  NẾU BẠN KHÔNG CÓ MẶT TRONG PHIÊN TÒA, TÒA ÁN CÓ THỂ CẤP CHO 
LỆNH BẮT GIỮ BẠN VÀ CẤP CHO LỆNH NGĂN CHẬN RÌNH LÉN CUỐI CÙNG ĐỂ CHỐNG LẠI 
BẠN.   

 
Vi Phạm Lệnh Ngăn Chận Rình Lén 

VI PHẠM LỆNH NGĂN CHẬN RÌNH LÉN, TẠM THỜI HAY CUỐI CÙNG, LÀ PHẠM PHÁP.  Tội này 
thuộc về Tội Tiểu Hình Cấp A, nhưng nếu bạn đã bị kết tội trước đây tại vì Rình Lén hay vi phạm Lệnh Ngăn 
Chận Rình Lén, tội này sẽ tăng lên thành Tội Đại Hình Cấp C.      
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Giới Hạn của Liên Bang 

 
Bạn có thể bị liên bang truy tố cho tội tàn trữ súng hay đạn dược trong khi Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm 
Thời hay Cuối Cùng đang có hiệu lực.   
 

LUẬT CẤM SÚNG CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐẾN VỚI BẠN! 
 

Vì kết quả của Lệnh này, hay bất cứ Lệnh cho tiếp tục hay Lệnh cho thay đổi nào đi nữa, nó có thể bất hợp pháp cho bạn  
để tàn trữ hay mua súng, gồm có, súng dài, súng ngắn, hay súng lục, hay đạn dược chiếu theo luật pháp liên bang 19 USC 
§ 922(g)(8).  Nếu bạn có thắc mắc gì về điều luật này mà đặt bạn trong trường hợp bất hợp pháp để tàn trữ hay mua súng, 
bạn nên tham khảo với luật sư.   

Bạn cũng có thể bị hạn chế thêm và ngăn cấm không: 
• Di chuyển qua tiểu bang khác hay bộ lạc khác với ý định để vi phạm Lệnh này và rồi đang vi phạm Lệnh 

này. 
• Gây cho Nguyên Đơn phải qua tiểu bang khác hay bộ lạc khác nhằm mực đích để vi phạm lệnh này 
• Tàn trữ, nhận, gởi hay chuyên chở bất cứ súng hay đạn dược. 

 
Lệnh này cũng có thể ảnh hưởng không tốt tới khả năng của bạn để phục vụ cho Quân Đội Hoa Kỳ như được 
định nghĩa trong ORS 348.282 hay làm việc trong cơ quan chấp hành pháp luật.  
 

Các Luật Pháp khác Cũng Có Thể Áp Dụng Đến Với Bạn 
  

Mặc dù Lệnh Ngăn Chận Rình Lén có hiệu lực hay không, luật pháp liên bang có thể ngăn cản bạn không: 
• Di chuyển qua tiểu bang khác hay bộ lạc khác với ý định để gây tổn thương, quấy rối, hay hăm dọa người 
 phối ngẫu hiện tại hay trước đây hay người bạn mật thiết và rồi cố ý phạm tội bạo lực gây ra thương tích 
 đến tính mạng của người đó.  
• Làm cho người phối ngẫu hiện tại hay trước đây hay người bạn mật thiết phải di chuyển qua tiểu bang khác 

hay bộ lạc khác và rồi cố ý phạm tội bạo lực gây ra thương tích đến tính mạng của người đó. 
• Di chuyển qua tiểu bang khác với ý định gây tổn thương hay quấy rầy một người khác, và gây ra kết quả là, 

hay trong hành trình của sự di chuyển đó, đặt người đó trong sự sợ hãi tới tính mạng hợp lý hay làm cho 
người đó bị thương trầm trọng đến tính mạng hay đến một người trực tiếp trong gia đình của người đó. 

• Dùng thư từ hay phương tiện liên bang để gây thương tích trầm trọng đến một người khác, hay đặt người đó 
trong một sự sợ hãi đến tính mạng hợp lý hay bị thương trầm trọng đến tính mạng của người đó hay đến 
một người trực tiếp trong gia đình của người đó.   

 
            
 
Ngày                
         Thẩm Phán             
 
 
 
         ___________________________________________ 
         In Tên của Thẩm Phán 
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