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TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CỦA QUẬN      

 
Về Vấn Đề Hôn Nhân hay Phối Ngẫu Hợp Thức Hóa (RDP) của: 

   
  Số Vụ: ______________________ 

Nguyên Đơn   
 và   LỜI KHAI ỦNG HỘ 
  BÌNH QUYẾT CUỐI CÙNG 

  ĐỂ KẾT THÚC 
  CUỘC  HÔN NHÂN     RDP 

Bị Đơn   
và   
        

Các con em chưa lập gia đình 18, 19, hay 20 tuổi (nguyên tên) 
  
Những lời khai trong đơn Khởi Kiện vẫn đúng và chính xác ngoại trừ:  
  

Số Phần Giải thích 

  

  

  

  

  trang bổ sung đính kèm 
 
Các Con em Dưới vị Thành Niên 
Con em của Nguyên Đơn và Bị Đơn (dưới 18 tuổi) thụ thai, sanh, hay nhận làm con nuôi trong hay trước 
cuộc hôn nhân/RDP và bất cứ con em nào được pháp luật công nhận là con em của cả hai bên:  
     

Tên của các con Tuổi Hiện đang sống với  
(Tên, địa chỉ hay Địa chỉ Liên Lạc) Cho bao lâu 

    

    

    

    
        liệt kê thêm các con em vào trang kèm theo có tựa đề “Thêm các Con”  
 

 Nguyên đơn  Bị đơn đang mang thai (và) người bên kia □ là □ không phải là phụ huynh của đứa 
con này. Ngày dự định sinh con là       
 

 Cấp Dưỡng Con đã được yêu cầu. Thông tin trong bảng tính đó là đúng và chính xác theo sự hiểu 
biết tốt nhất của tôi.(Đính kèm bảng tính vào Bình Quyết Kết Thúc) 
 

 Phụ huynh nào trả tiền cấp dưỡng con (“người trả tiền”) không sống ở Oregon nhưng (đánh dấu tất 
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cả những gì có áp dụng) 
  Được đích thân tống đạt với Đơn Khởi Kiện ở Oregon 
  Đã nộp lên hồi đáp trong vụ kiện này  
  Đã sống ở Oregon với ít nhất một trong các đứa con  
  Đã sống ở Oregon và trả chi phí trước khi sinh hoặc các chi phí khác cho ít nhất một 
                   trong số các đứa con 
  Ít nhất một đứa trẻ sống ở Oregon dẫn đến kết quả trong vụ này hoặc qua sự chỉ dẫn của 
                   người trả tiền 
  Ít nhất một đứa trẻ có thể đã được thụ thai ở Oregon 
  Nhận là phụ huynh trong một sự thừa nhận tự nguyện quan hệ huyết thống cha con 
  Cả hai bên sống ở Oregon ít nhất 6 tháng và bên không cư trú đã rời khỏi Oregon chưa đầy 

một năm trước khi Đơn Khởi Kiện đã nộp lên trong vụ kiện này 
  Có một cơ sở khác để có thẩm quyền (giải thích):       

             
 
Tôi xin tòa án cấp cho bình quyết không có phiên tòa chiếu theo ORS 107.095(4) tại vì: 

 Bị đơn đã không ra hầu tòa và Lệnh Khuyết Tịch đã được cấp 
  Bị đơn đã quy định (đồng ý) các điều khoản của Bình Quyết  
  Bị đơn đã ký đơn Miễn Hầu Tòa và Cho Phép Đưa Ra Bình Quyết  
 
Tôi xin cam đoan rằng những lời khai trên là đúng và đầy đủ theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi 
hiểu rằng những lời khai đó có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa và tôi phải chịu hình 
phạt cho tội khai man. 
 
Nộp lên bởi  Nguyên đơn   Bị đơn 
 
 
              
Ngày      Chữ ký 
 
              
      Tên Viết Chữ In 
 
 
              
Địa chỉ liên lạc   Thành Phố, Tiểu Bang, Vùng    Số Điện thoại Liên Lạc  


