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TÒA THƯỢNG THẨM TIỂU BANG OREGON 
CỦA QUẬN      

   
        Số vụ: ______________________ 
   

Nguyên đơn  TRÁT TÒA CỦA LUẬT GIA ĐÌNH  
 Và   
  Hôn nhân  

  Phối Ngẫu Hợp Thức Hóa 
(RDP) 

             Không kết hôn & Không                                     
               Hợp Thức Hóa   

Bị đơn   
   
   

Gởi tới (tên):        
 
Địa chỉ nhà:      Địa chỉ sở làm:    
 
              

              

              
Vợ/chồng, phối ngẫu, hay cha mẹ của con em đã nộp lên đơn Khởi kiện để xin: 

 Ly thân trong cuộc hôn nhân hay Phối ngẫu Hợp Thức Hóa (RDP) 
 Ly Dị hay Ly hôn hay Phối ngẫu Hợp Thức Hóa (RDP) 
 Cấp dưỡng con, quyền nuôi con, hay thời gian thăm con  

 
 
 

Bạn phải “ra hầu tòa” trong vụ này nếu không thì bên kia sẽ tự động thắng kiện.  Để “ra hầu tòa”, 
bạn phải nộp một tờ giấy pháp lý gọi là “Hồi đáp” hay kiến nghị. Các mẫu đơn Hồi đáp có sẵn thông qua 
tòa án ở trên hoặc trực tuyến tại www.courts.oregon.gov. Nói chuyện với luật sư để biết thông tin về việc 
hầu tòa bằng kiến nghị. 
Đơn hồi đáp của bạn phải được nộp cho thư ký tòa án tại tòa án có tên ở trên trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày bạn nhận được Giấy Trát Tòa này, cùng với phí nộp đơn đã yêu cầu (truy cập 
www.courts.oregon.gov để biết thông tin về lệ phí). Phí phải ở dạng thích hợp và bạn phải chứng minh 
rằng luật sư của Nguyên đơn (hoặc Nguyên đơn nếu không có luật sư) đã chính thức được tống đạt với 
một bản sao của bản Hồi đáp theo quy tắc dịch vụ tống đạt. Các quy tắc dịch vụ tống đạt được bao gồm 
trong Hướng dẫn cho Người Hồi Đáp, có sẵn tại www.courts.oregon.gov. 
Nếu bạn có thắc mắc, hãy gặp luật sư ngay lập tức. Nếu bạn cần trợ giúp để tìm luật sư, bạn có thể gọi 
Dịch vụ Giới thiệu Luật sư Đoàn của Tiểu bang Oregon tại số 503.684.3763 hoặc số miễn phí trong 
Oregon tại số 800.452.7636 hoặc truy cập đến www.oregonstatebar.org.  
 
              
Ngày       Chữ Ký của Nguyên Đơn 
 
              
      Tên (viết chữ in)  
 
              
Địa Chỉ Liên Lạc   Thành phố, Tiểu bang, Số Vùng               Số Điện Thoại Liên Lạc  

THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN: ĐỌC NHỮNG GIẤY TỜ NÀY CẨN THẬN! 
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