
TRONG TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN ___________________ 

 
 

Về Vấn Đề của:     ) Số Vụ Kiện  ____________________ 
       ) 
       ) 
       ,  ) 
   Nguyên Đơn,     ) ĐƠN XIN CHO LỆNH 
       ) NGĂN CHẬN RÌNH LÉN 
  ❒ Giám Hộ Chỉ Định   ) ORS 30.866 
 và      ) 
       ) 
       ) 
          , ) 
   Bị Đơn.   ) 
 

 
1.  ❒ Tôi (viết tên bạn), _____________________________, yêu cầu Tòa Án cấp cho Lệnh Ngăn Chận Rình 

Lén chống lại (viết tên của Bị Đơn) ____________________________, yêu cầu Bị Đơn ngưng tất cả sự tiếp 
xúc và tránh hết các tiếp xúc với Nguyên Đơn (tôi).      

2.  Tôi được _______ tuổi và cư ngụ tại Quận ________________________ , Oregon. 
 
3. Bị Đơn được _______ tuổi và cư ngụ tại Quận ________________________ , Oregon. 
 
4.  Quan hệ giữa bạn và Bị Đơn là? (đánh dấu vào một ô)  

❒ Bị Đơn là phối ngẫu hay phối ngẫu trước kia của tôi. 
❒ Bị Đơn là người bạn tình có đăng ký hay bạn tình có đăng ký trước đây. 

 ❒  Bị Đơn và tôi có con chung với nhau. 
❒ Bị Đơn và tôi đang sống chung không chính thức (sống chung trong quan hệ mật thiết tình dục) hay 
      trước đây đã sống chung không chính thức (sống chung trong quan hệ mật thiết tình dục). 
❒  Tôi là con của Bị Đơn.  
❒ Tôi là người con của bạn tình*của Bị Đơn (*phối ngẫu/phối ngẫu trước, con của phụ huynh của Bị 
      Đơn hay sống chung không chính thức/sống chung không chính thức trước đây). 
❒ Bị Đơn và tôi có quan hệ hẹn hò hay quan hệ hẹn hò trước đây.  
❒ Bị Đơn là thành viên trong gia đình. (Bạn và Bị Đơn có quan hệ như thế nào?_________________________) 
❒ Bị Đơn là người bạn hay là người bạn trước đây. 
❒ Bị Đơn là đồng nghiệp hay là đồng nghiệp trước đây. 
❒ Bị Đơn là một người xa lạ. 

 ❒ Khác      
 
 

THÔNG BÁO CHO NGUYÊN ĐƠN 
• Bạn phải cung cấp tin tức đầy đủ và trung thật.  Nếu không, tòa án có thể bãi bỏ lệnh này và có thể 

bắt bạn vì tội không tuân theo lệnh tòa. 
• Nếu bạn không muốn Bị Đơn biết địa chỉ và số điện thoại của bạn, nên dùng địa chỉ và số điện 

thoại liên lạc khác để tòa án và cảnh sát có thể liên lạc bạn. 
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Để hội đủ điều kiện cho lệnh ngăn chận rình lén:  

• Bị Đơn cần phải có cố ý, chủ tâm, hay thiếu thận trọng tham gia liên tục và tiếp xúc ngoài ý muốn làm 
cho bạn hay thành viên trực tiếp trong gia đình hay cho người sống chung nhà bị hoảng sợ (sợ hãi) hay 
ép buộc (bắt buộc) trong hai năm vừa qua,  

• đó là hợp lý cho bạn cảm thấy hoảng sợ hay bị ép buộc và 
• sự tiếp xúc làm cho bạn hoảng sợ một cách hợp lý cho sự an toàn đến tính mạng hay an toàn cho gia 

đình hay người sống chung nhà của bạn. 
 
Bạn phải cung cấp diễn tả các chi tiết về hành vi của Bị Đơn có liên tục và tiếp xúc ngoài ý muốn.  Nếu 
bạn không có nêu lên các dự kiện để hỗ trợ cho đơn này, đơn xin có thể bị bãi bỏ.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

5A.  Ngày/Giờ của sự tiếp xúc cuối cùng:           

 Địa điểm (gồm có Quận và Tiểu bang):          

                

 Diễn tả sự việc gì đã xảy ra và tới ai:                                   

               

               

                

                

 
5B.    Ngày/Giờ của sự tiếp xúc ngoài ý muốn trước đó:        

          Địa điểm (gồm có Quận và Tiểu bang):          

                

          Diễn tả sự việc gì đã xảy ra và tới ai:                                   

                

                

Diễn tả dưới đây trong phần 5 tất cả các lần tiếp xúc ngoài ý muốn của Bị Đơn trong vòng 2 năm vừa qua.  
Liệt ra sự tiếp xúc gần đây nhất, tiếp theo là kế lần gần đây nhất, vân vân.  Cho mỗi lần tiếp xúc, ghi xuống 
địa điểm, ngày, và khoản thời gian của sự tiếp xúc đó.  Giải thích tại sao gây ra sự hoảng sợ hay ép bức 
và ai đã làm cho hoảng sợ hay ép bức.     

Phải có ít nhất là hai sự cố khác nhau của sự tiếp xúc ngoài ý muốn đã xảy ra. 
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5C.    Ngày/Giờ của sự tiếp xúc ngoài ý muốn trước đó:         

          Địa điểm (gồm có Quận và Tiểu bang):           

                

          Diễn tả sự việc gì đã xảy ra và tới ai:                        

               

               

                

                

6. Giải thích tại sao sự tiếp xúc ngoài ý muốn này gây ra hoảng sợ hay ép bức:      

                

                

                

7. Giải thích tại sao sự tiếp xúc ngoài ý muốn đã làm cho bạn phải lo sợ cho sự an toàn cá nhân hay an toàn 

cho gia đình hay người sống chung nhà:                                 

                

                
 
                
 

8. Giải thích tại sao Bị Đơn đã biết hay nên biết là hành vi của họ là ngoài ý muốn: ________________                           

                

                

                

                

 

❒ Tôi có kèm theo thêm những trang ghi rõ chi tiết cho các sự tiếp xúc ngoài ý muốn và gây ra hoảng 
sợ/ép bức, và/hay cho biết thêm tin tức về các sự tiếp xúc ghi ra trên đây. 
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9A. Có những lời nói hay thư từ tiếp xúc hăm dọa đã làm cho bạn sợ hãi cho sự nguy hiểm trầm trọng tới cá 
nhân hay nguy hiểm tới tính mạng có thể xảy ra cho bạn trong một ngày gần đây?    
  
 ❒ Không. Bạn không cần phải điền vào các câu hỏi từ 9A – 9D và có thể đi tới câu hỏi số 10. 
 ❒  Có. Các lời nói và thư từ tiếp xúc tôi đã diễn tả trong ❒5A ❒5B ❒5C là sự hăm dọa cho tôi. 
 
Nếu bạn trả lời là Có, bạn cần phải trả lời cho 4 câu hỏi sau đây: 
 
9B. Tại sao bạn tin là sự hăm dọa đó trực tiếp đến với bạn:         

                

               

                

9C. Tại sao bạn tin là Bị Đơn đã cố ý thực hiện sự hăm dọa đó:                   

               

               

                

9D. Tại sao bạn tin là Bị Đơn có khả năng để thực hiện sự hăm dọa đó:                               

                

               

                

9E. Giải thích tại sao sự hăm dọa đó đã làm cho bạn lo sợ bạo lực cá nhân sắp xảy ra hay nguy hiểm đến 

tính mạng:               

               

                

10.  Tôi muốn tòa án ra lệnh cho Bị Đơn nên đi thẩm định tâm thần và điều trị như được yêu cầu là một phần 
trong Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cố Định.  ❒ Có  ❒ Không 
 
11.  Tôi sẽ cần thông dịch viên trong tòa. ❒ Có  ❒ Không 
  
12.  Tôi tin là Bị Đơn sẽ cần thông dịch viên trong tòa. ❒ Có  ❒ Không 
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13.  Nếu tôi mướn luật sư đại diện cho tôi trong vụ này, tôi xin tòa ban chi phí của luật sư cho tôi chiếu theo 
ORS 30.866(4) (c).  ❒ Có  ❒ Không 

 
   
Ngày _________ tháng _______________________, 20____. 
 
 
                
Chữ ký của Nguyên Đơn        In Tên 
 
                
Địa chỉ hay Địa chỉ Liên Lạc  Thành phố, Tiểu bang, Mã Số Bưu Điện         Điện thoại hay điện thoại Liên Lạc  
 
Của Tiểu bang _______________________________) 
       ) 
Quận ___________________________________) 
 
Văn kiện này đã được KÝ TÊN và THỀ trước mặt tôi vào ngày _______________________________, 20________, 
 
bởi ____________________________________________________________________________________________.       
 
                               ____________________________________________________ 

        
      Công Chứng Viên cho___________________/Thư ký Tòa Án  
      Nhiệm kỳ của tôi hết hạn vào ngày:_____________________ 
 

Chứng Nhận Việc Soạn Thảo Văn Kiện. (Bạn được yêu cầu phải thành thật điền vào bản chứng nhận này.  Đánh dấu cho 
các hộp và điền đầy đử mọi khoảng  trống thích hợp): 
 ❒ Tôi đã chọn văn kiện này cho chính tôi và đã điền nó mà không có sự giúp đỡ phải trả tiền. 
 ❒ Tôi đã trả hay sẽ trả chi phí cho      để giúp tôi điền đơn này. 
 
 
                
Chữ ký của Nguyên Đơn      In Tên 
                
Địa chỉ hay Địa chỉ Liên Lạc  Thành phố, Tiểu bang, Mã Số Bưu Điện         Điện thoại hay điện thoại Liên Lạc 
 
Tôi chứng nhận đây là bản sao chính thức: 
 
_________________________________,  
Chữ ký của Nguyên Đơn 

Thông báo cho Nguyên Đơn: 
Đơn thỉnh cầu này cần phải điền vào đầy đủ, ký tên, và chứng nhận bởi công chứng viên hay thư ký tòa án 
trước khi thẩm phán xét xử vụ này.  Nếu tin tức trong đơn thỉnh cầu không hội đủ các luật pháp quy định cho 
Lệnh Ngăn Chận Rình Lén, Tòa Án sẽ từ chối đơn thỉnh cầu.  Nếu lệnh được chấp nhận, nên trình diện đầy 
đủ đến các buổi phiên tòa hay lệnh này có thể bị chấm dứt.  Để giúp bảo vệ bạn hay các thành viên trong gia 
đình trực tiếp của bạn hay người sống chung nhà, bạn nên chuẩn bị thi hành cho lệnh này bằng cách liên lạc 
với cảnh sát khi và nếu Bị Đơn có vi phạm lệnh này.  Mặc dù vậy, lệnh này có thể không bảo vệ được cho 
bạn hay thành viên trực tiếp trong gia đình hay người sống chung nhà về các hành động của Bị Đơn.  Nếu 
bạn cảm thấy bạn hay thành viên trực tiếp trong gia đình của bạn hay người sống chung nhà gặp phải nguy 
hiểm trực tiếp, bạn nên liên lạc với cảnh sát bằng cách gọi 911. 
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Tin Tức về Bị Đơn 
(Những gì bạn viết trong các hàng trống dưới đây sẽ làm cho việc tìm Bị Đơn và tống đạt (đưa tận tay) lệnh này cho Bị Đơn dễ dàng 
hơn và đề phòng các quan tâm về sự an toàn cho cảnh sát nào mà đưa tận tay có thể phải đương đầu.) 
 
Địa chỉ:               
 
Thành phố/Tiểu bang/Mã số bưu điện:           
 
Ngày sinh:                
 
Hãng làm và địa chỉ của hãng:             
 
Nơi dễ tìm Bị Đơn nhất:             
 
Trong giờ nào:               
 
Chiều cao/Sức nặng:      Màu tóc/Màu mắt:                   
 
Đặc điểm cụ thể:                           
 
Diễn tả xe hơi:                             
 
Phương tiện lấy vũ khí? Nếu có, loại gì?            
 
Đã bị bắt hay kết tội hung bạo?  Giải thích                                  
 
                

Nguy hiểm cho cá nhân khác? Cho tự bản thân của Bị Đơn? Giải thích       
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