
TRONG TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN      

 
      ) 
      )  
      )  Số Vụ Kiện       
Nguyên Đơn (họ và tên của bạn),   )  
      ) 
  ❒ Giám Hộ Chỉ Định  ) 
 k.     )  TỜ KHAI VỀ BẰNG CHỨNG  
      )  TỐNG ĐẠT 
      ) 
________________________________ ) 
Bị Đơn  (họ và tên của người bị đơn).   )  
      )  
Tôi, (tên)      , khai là đang cư ngụ tại Quận      ,     
Tiểu bang      .   
Tôi là một cá nhân 18 tuổi hay lớn hơn có khả năng, và không phải là luật sư, hay thuộc về bên nào, trong thủ tục này.  
Tôi xác nhận là người được tống đạt chính là người có tên trong vụ kiện này. 
Vào ngày    của (tháng)     , (năm) 20    , Tôi hầu tòa cho lý do sau đây: 

 LỆNH NGĂN CHẬN RÌNH LÉN TẠM THỜI 

 LỆNH NGĂN CHẬN RÌNH LÉN CUỐI CÙNG  

 ĐƠN XIN CHO LỆNH NGĂN CHẬN RÌNH LÉN  

 THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN/LỆNH ĐỂ RA HẦU TÒA CHO BIẾT NGUYÊN DO, trong vụ này cá nhân có tên trên 

đây trong hàng Bị Đơn cư ngụ trong Quận       , của Tiểu bang _____________ 

tại địa chỉ sau đây:              by 

được tận tay đưa cho Bị Đơn một bản sao của các chứng từ đó, tất cả những bản đó đều được xác nhận là sao y bản chính. 

Tôi tuyên bố là những lời nói ở trên đúng theo sự hiểu biết và tin tưởng nhất của tôi, và tôi hiểu là sẽ được dùng để 
làm bằng chứng trong tòa án và có thể bị hình phạt nếu khai man trước tòa.   

                
Chữ ký của Tống Đạt Viên    In tên     Đề ngày ký tên 
 
                
Thành phố    Tiểu bang  Mã số bưu điện   Điện thoại 

Chứng nhận Việc Soạn Văn Kiện:  (Bạn được yêu cầu phải thành thật điền phần chứng nhận này.  Xin đánh dấu hết các 
hộp và điền vào các khoảng trống nếu có áp dụng): 
  Tôi tự chọn văn kiện này cho chính tôi và tôi điền văn kiện này mà không phải trả chi phí để được giúp đỡ. 
   Tôi đã trả hay tôi sẽ trả chi phí cho       để giúp tôi điền văn kiện này. 

 
Ngày     của tháng   , 20  . 

 
                
Chữ ký của Tống Đạt Viên      In tên 
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