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TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CỦA QUẬN      

   
  Số vụ: ______________________ 

Nguyên đơn   
 và  THÔNG BÁO NỘP ĐƠN TIN TỨC 

TƯ MẬT (CIF) 
   
   

Bị đơn   
và   CIF đã chỉnh  
         

Con em chưa lập gia đình 18, 19, hay 20 tuổi (chiếu theo ORS 107.108) (nguyên tên) 

Tôi đã nộp Đơn Tin Tức Tư Mật với tòa án về các bên trong vụ kiện này theo yêu cầu của Quy tắc Tòa án 
Xét Xử Thống Nhất (UTCR) 2.130 (Sử dụng tên, tên lót, họ dưới đây): 
  

1) Tên của tôi là:            
  Nguyên đơn   Bị đơn    Người khác:__________________ 

  

Gồm có (đánh dấu hết những gì có áp dụng): 
 Số an xinh xã hội (SSN)   Ngày Sinh (DOB)   SSN của các con em     DOB của các con em  
 tên, địa chỉ và số điện thoại của sở làm   số bằng lái xe 
 tên chính thức trước đây 

2) Tên:              
 Nguyên đơn   Bị đơn    Người khác:__________________ 

  

Gồm có (đánh dấu hết những gì áp dụng): 
 SSN   DOB   SSN của các con em     DOB của các con em  tên, địa chỉ và số điện thoại của sở làm  
 số bằng lái xe  tên chính thức trước đây 

3) Tên:              
 Nguyên đơn   Bị đơn    Người khác:__________________ 

  

Gồm có (đánh dấu hết những gì áp dụng): 
 SSN   DOB   SSN của các con em    DOB của các con em  tên, địa chỉ và số điện thoại của sở làm  
 số bằng lái xe   tên chính thức trước đây 

4) Tên:              
 Nguyên đơn   Bị đơn    Người khác:__________________ 

  

Gồm có  (đánh dấu hết những gì áp dụng): 
 SSN   DOB   SSN của các con em     DOB của các con em  tên, địa chỉ và số điện thoại của sở làm  
 số bằng lái xe  tên chính thức trước đây 

 
 

              
Ngày       Chữ ký  
 
              
      Tên (viết chữ in)  
 
              
Địa chỉ liên lạc  Thành phố, Tiểu bang, Vùng                        Số điện thoại liên lạc 


