
TRONG TÒA ÁN CỦA TIỂU BANG OREGON 
QUẬN___________________ 

 
 
Về Vấn Đề của:    ) Số Vụ Kiện _____________________ 
      ) 
      ) ❒ LỆNH NGĂN CHẬN RÌNH LÉN TẠM THỜI 
      )   
_____________________________,  )  
   Nguyên Đơn,     ) ❒ LỆNH NGĂN CHẬN RÌNH LÉN 
 ❒ Người Giám Hộ Chỉ Định    ) CUỐI CÙNG VÀ TUYÊN PHÁN 
 và     )  
      ) ❒ LỆNH CHO PHÉP DỜI LẠI 
      )   
_____________________________,  ) ❒ TUYÊN PHÁN BÃI BỎ 
   Bị Đơn.  )
 
Vụ này được đem ra trước Tòa Án vào (ngày)       /    /   cho phiên tòa để cấp cho: 
 ❒ Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời   
 ❒ Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng và Tuyên Phán.  
 
NGUYÊN ĐƠN: ❒ Đích thân đến trình diện  ❒ Không có trình diện  ❒Với luật sư_____________________ 
BỊ ĐƠN: ❒ Đích thân đến trình diện  ❒ Không có trình diện  ❒Với luật sư     
 
 Tòa đã cân nhắc những chuyện bị gán cho trong đơn Thỉnh Cầu và bằng chứng khác được đề nghị và TUYÊN 

PHÁN: 
 ❒(Cho Lệnh Tạm Thời) nguyên nhân chính đáng là: 
 ❒(Cho Lệnh Cuối Cùng và Tuyên Phán) bởi mức ưu thế của bằng chứng là: 

          
1. ❒ Bị Đơn đã cố ý, chủ tâm, hay thiếu thận trọng liên tục tham gia vào việc tiếp xúc ngoài ý muốn với 

Nguyên Đơn hay một thành viên của người trực tiếp trong gia đình của Nguyên Đơn hay người sống 
chung nhà, và đó đã hợp lý cho Nguyên Đơn bị hoãng sợ hay bị ép buộc bởi sự tiếp xúc này.  

   
2. ❒ Bị Đơn được biết hay nên được biết sự tiếp xúc liên tục đó là ngoài ý muốn. 

 
3. ❒ Sự tiếp xúc bởi Bị Đơn để cho một người trong trường hợp của Nguyên Đơn bị hoãng sợ hay bị ép buộc một 

cách khách quan hợp lý. 
 
4. ❒ Sự tiếp xúc liên tục ngoài ý muốn của Bị Đơn gây cho Nguyên Đơn bị sợ hãi hợp lý đối với sự an toàn cá 

nhân của Nguyên Đơn hay sự an toàn của một thành viên trong gia đình trực tiếp của anh/cô hay người sống 
chung nhà. 
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5. ❒ Bị Đơn điển hình là một đe dọa đáng tin đến sự an toàn bản thân của Nguyên Đơn hay con/các con của 
Bị Đơn hay của Nguyên Đơn.    

 
6. ❒ Sự tiếp xúc ngoài ý muốn xảy ra trong vòng hai năm từ lúc nộp lên đơn thỉnh cầu này.  
 
7. ❒ Nếu áp dụng: Bất cứ sự tiếp xúc ngoài ý muốn nào mà hoàn toàn là trong tính chất đối thoại nhận thức 

bởi Nguyên Đơn là một sự đe dọa đáng tin trong việc sắp bị bạo lực nghiêm trọng đến cá nhân hay nguy 
hiểm đến tính mạng của Nguyên Đơn hay đến một thành viên của anh/cô trong gia đình, và đây đã hợp lý để 
tin sự đe dọa đó sẽ dẫn đến những hành động bất hợp pháp. 

 
ĐÂY ĐƯỢC RA LỆNH là:  
 
❒ Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời   
❒ Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng và Tuyên Phán 

 
8. ❒ Bị Đơn sẽ ngưng nói chuyện với Nguyên Đơn hay thành viên trong gia đình trực tiếp của Nguyên Đơn 

hay thành viên sống chung nhà và sẽ ngưng tất cả sự tiếp xúc và tránh tất cả sự tiếp xúc  với Nguyên 
Đơn hay những thành viên trong gia đình trực tiếp của Nguyên Đơn hay thành viên sống chung nhà.  Sự tiếp 
xúc này gồm có nhưng không có bị giới hạn đến:    

 
A. Đến cho thấy hay có mặt cụ thể của người kia; 
B. Đi theo người kia; 
C. Đợi ở ngoài nhà, tài sản, chổ làm việc hay trường học của người kia hay một thành viên trực tiếp 

trong gia đình của người kia hay thành viên sống chung nhà và hiện diện ở những chổ sau đây: 
             
             
             
              

D. Gởi hay viết thư hay giao tiếp bằng điện tử trong bất cứ hình thức gì đến với người kia; 
E. Nói chuyện với người kia qua mọi hình thức gì; 
F. Giao tiếp với người kia, gồm có qua người thứ ba;  

 G. Phạm tội chống lại người kia; 
H. Giao tiếp với người thứ ba mà có chút liên hệ với người kia để cố ý ảnh hưởng mối liên hệ của 

người thứ ba với người kia; 
I. Giao tiếp ở nơi thương mại để cố ý ảnh hưởng vài quyền lợi hay sở thích của người kia; 
J. Gây thiệt hại nhà của người kia, tài sản, sở làm, hay trường học; hay 
K. Chuyển giao trực tiếp hay qua người thứ ba bất cứ đồ gì tới nhà, tài sản, sở làm hay trường học 

của người kia. 
 L. Hành vi khác:             
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HƠN NỮA LỆNH NÀY CŨNG PHÁN là: 
 
 
 

 
9. ❒ Bị Đơn phải có mặt ở buổi phiên tòa về Lệnh Ngăn Ngừa Rình Lén Tạm Thời vào  

     /   / (ngày) và     (giờ) ở phòng ______ của      
Tòa Án Quận để chứng minh nguyên do tại sao Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời này không nên được 
cho tiếp tục không hạn định.  Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời ấn định vào (ngày)  / /     sẽ 
được thi hành chống lại Bị Đơn cho đến khi nào tòa án chấm dứt hay cho đến khi nào Bị Đơn được đưa tận 
tay  Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Cuối Cùng.  Xem bản đính kèm “Thông báo cho Bị Đơn và Lệnh để Đích 
Thân ra Buổi Phiên Tòa.” 
 

10. ❒ KHÔNG cấp cho Lệnh Ngăn Chận Rình Lén, vì tòa án quyết định Nguyên Đơn chưa có cơ sở chứng 
minh lệnh này. 

 
 
11. DỜI LẠI 

❒ Buổi phiên tòa sẽ được DỜI LẠI tới (ngày)        /    /  và    (giờ) ở Phòng  
   của Tòa Án Quận      .  Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời 
được cấp vào  (ngày)      /    / sẽ còn có hiệu lực trong khi đang chờ cho buổi phiên tòa này. 

 
12. LỆNH BẮT 

❒ Bị Đơn sẽ bị cấp cho Lệnh Bắt giữ tại vì Bị Đơn không ra hầu tòa.  Số tiền thế chân sẽ là 
 ❒ $5,000 / ❒ $    . 

 
13. ĐƯỢC BÃI BỎ 

❒  Lệnh Ngăn Chận Rình Lén Tạm Thời được cấp vào (ngày)     /   /  sẽ được chấm dứt và Đơn 
Thỉnh Cầu sẽ được bãi bỏ, vì tòa án quyết định Nguyên Đơn chưa có cơ sở chứng minh lệnh này hay 
❒ Nguyên Đơn không ra hầu tòa. 
 

14. TỰ Ý XIN BÃI BỎ 
❒ Lệnh Ngăn Chận Rình Lén được cấp vào (ngày)   / /  sẽ được chấm dứt và Đơn 
Thỉnh Cầu đã được bãi bỏ, vì tòa án quyết định Nguyên Đơn tự ý yêu cầu như vậy. 
 

15. LỆNH CUỐI CÙNG VÀ TUYÊN PHÁN 
❒ Tòa án đã ra lệnh tiếp tục các điều kiện được kiềm chế trong Đoạn 8 ở trên.  Lệnh này là sự Tuyên 
Phán Cuối Cùng và cho thời gian không có giới hạn ngoại trừ được sửa đổi bởi luật pháp hay lệnh bổ 
túc của tòa án.  
 

16. LỆ PHÍ LUẬT SƯ 
❒  Chiếu theo ORS 30.866(4)(c), Nguyên Đơn đã được thưởng cho số tiền lệ phí luật sư là ____________. 
❒  Số tiền thưởng khác có liên quan tới lệ phí luật sư cho Nguyên Đơn: ____________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

 
 

Một buổi phiên tòa cho một bên về vấn đề trợ giúp TẠM THỜI đã được sắp xếp:  

Một buổi phiên tòa trợ giúp CỐ ĐỊNH đã được sắp xếp vào ngày hôm nay sau khi thông báo tới Bị Đơn:  
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17. THẨM ĐỊNH TÂM THẦN 
❒ Bị Đơn được ra lệnh để đi thẩm định tâm thần và, nếu cuộc thẩm định đòi hỏi, phải đi điều trị. 
❒ Bị Đơn không có tiền để đi thẩm định hay đi điều trị hay cả hai.  ❒ Bị Đơn được giới thiệu tới   

(cơ quan tâm thần):               

                

18. PHỤC VỤ:  ❒  Nguyên Đơn ❒  Bị Đơn đã được đưa tận tay một bản sao của Lệnh này. 

19. NGÀY SINH:  ❒  Ngày sinh của Bị Đơn là:          
 
20. ❒ THÔNG BÁO VỀ SÚNG trong 42 USC § 3796gg(4)(e):  Vì kết quả của Lệnh Sau Phiên Tòa này, đây 

CÓ thể bị trái phép cho Bị Đơn tàn trữ, nhận, gởi, chuyên chở hay mua súng hay đạn dược tuân theo  luật 
pháp của Liên Bang chiếu theo 18 USC § 922 (g)(8) or (9). Lệnh này cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến 
khả năng của Bị Đơn phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ như đã được định nghĩa trong ORS 348.282 hay đi 
làm cho cơ quan thi hành pháp luật. [OJIN Event Code: NOGR] 

 
 

 

 

21.  ❒ CHỨNG NHẬN SÚNG (BRADY):  Sự quyết định sau đây về Lệnh Ngăn Chận Rình Lén này có nêu 
lên các nhu cầu của luật liên bang [18 USC § 921(a)(32); 8 USC § 922(g)(8)]. Do đó, Lệnh Ngăn Chận Rình 
Lén này có thể truy tố Bị Đơn tàn trữ, nhận, gởi, chuyên chở, hay mua súng hay đạn dược trong lúc đang 
còn có hiệu lực. [OJIN Event Code: ORBY]          

A. Quan Hệ:  Người được bảo vệ bởi Lệnh Ngăn Chận Rình Lén là: 

(Đánh dấu ít nhất một hộp)  
❒ Phối ngẫu hay phối ngẫu trước kia của Bị Đơn. 
❒ Phụ huynh của con Bị Đơn.  
❒ Một người mà có hay đã ăn ở (sống chung trong quan hệ mật thiết tình dục) với Bị Đơn.   

  ❒  Đứa con của Bị Đơn. 
  ❒  Đứa con của một người bạn mật thiết* của Bị Đơn (*phối ngẫu/phối ngẫu trước, phụ huynh của con  
    Bị Đơn hay người đã ăn ở/người đã ăn ở trước). 
 
  B. Thông Báo và Cơ Hội để Tham Dự: 
  ❒ Lệnh Ngăn Chận Rình Lén đã được cấp sau buổi phiên tòa trong khi Bị Đơn đã nhận được thông báo 

thực sự và lúc đó Bị Đơn đã có cơ hội để tham dự. 
 

  
  C. Các Điều Kiện trong Lệnh: 

❒  Lệnh Ngăn Chận Rình Lén hạn chế Bị Đơn không quấy nhiểu, rình lén hay đe dọa Nguyên Đơn hay 
con/các con của Nguyên Đơn hay Bị Đơn hay tham gia vào hành vi khác có thể đặt Nguyên Đơn trong 
sự hoãng sợ tổn thương tới bản thân hợp lý hay con/các con của Bị Đơn hay Nguyên Đơn VÀ 

THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN:  Nếu bạn có thắc mắc về luật của liên bang hay tiểu bang về sự 
bất hợp pháp để tàn trữ hay mua súng, và/hay Lệnh này có bị ảnh hưởng đến khả năng bạn 
phục vụ quân đội hay đi làm cho cơ quan thi hành pháp luật, bạn nên tham khảo với luật sư. 
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  ❒ Tòa án quyết định Bị Đơn có sự đe dọa đáng tin tới sự an toàn tính mạng của Nguyên Đơn hay 
  con/các con của Nguyên Đơn hay Bị Đơn hay  

❒ Tòa án quyết định cho lệnh này bởi các điều kiện rõ ràng cấm dùng, toan dùng, hay dọa để dùng bạo 
lực đến tính mạng chống lại Nguyên Đơn hay con/các con của Nguyên Đơn hay Bị Đơn có thể hợp lý 
gây ra thương tích tới bản thân.  

         

22. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRỌN TIN VÀ CÔNG NHẬN:  Lệnh bảo vệ này đạt hết mức nhu cầu của 
sự tin tưởng trọn vẹn và công nhận Đạo Luật Bạo Lực Chống Lại Phụ Nữ, 18 USC § 2265. Tòa án này 
có thẩm quyền đối với các bên và cho chủ đề.  Bị Đơn đã được hay được thông báo đầy đủ và có cơ hội 
kịp thời để được xét xử như đã quy định bởi luật của Oregon.  Lệnh này đang có hiệu lực và được phép 
chấp hành trong quản hạt này và trong tất cả các quản hạt khác. 

 
 

 Ngày:                   
             Thẩm Phán 
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