
 

THÔNG BÁO CỦA BÌNH QUYẾT VÀ LỆNH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 
 
Được gởi cho tất cả các bên khác trước khi nộp lên Bình Quyết hoặc Lệnh được đề xuất lên tòa 
án để xin chữ ký. Gởi Bình Quyết hoặc Lệnh cho bên kia với Thông Báo này phải được ít nhất là 
7 ngày trước khi nộp cho tòa án. Điều này không áp dụng cho các bình quyết được gửi cùng với 
Kiến Nghị của Lệnh Khuyết Tịch hay sau khi Lệnh Khuyết Tịch đã được chấp nhận. 
 
Thông báo này là để thông báo cho bạn rằng bạn có thể phản đối Bình Quyết hoặc Lệnh được đề 
xuất đính kèm. 
 
Quy Tắc Tòa Án Xét Xử Thống Nhất (UTCR) 5.1001 cho phép bạn được phản đối bình quyết 
hoặc lệnh được đề xuất. Nếu bạn không phản đối, bạn có thể ký vào trang cuối và trả lại cho tôi. 
 
Nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản nào của bình quyết hoặc lệnh, bạn có thể: 
 

1) Liên lạc với tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày của thông báo này.  Nếu bạn liên lạc 
với tôi và chúng tôi không thể giải quyết các phản đối của bạn sau những nỗ lực hợp lý, tôi sẽ 
bao gồm các phản đối của bạn với bình quyết hoặc lệnh được đề xuất khi tôi nộp lên tòa án. 
 

hoặc là 
 

2) Gởi phản đối của bạn trực tiếp đến tòa án.  Nếu bạn có ý định nộp đơn phản đối 
trực tiếp lên tòa án, hãy thông báo cho tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày của thông báo này để tôi 
có thể thông báo cho tòa án về ý định của bạn khi tôi nộp bình quyết hoặc lệnh đề xuất. Nếu bạn 
không phản đối lệnh hoặc bình quyết được đề xuất, bạn phải liên lạc với tôi trong vòng 7 ngày kể 
từ ngày thông báo này. 
 
 
 
 
               
Ngày       Chữ ký 
 
              
       Tên (viết chữ in) 
 
 
              
Địa chỉ    Thành phố/Tiểu bang/Vùng           Điện thoại 
 

                                                        
1 http://courts.oregon.gov/OJD/programs/utcr/pages/utcrrules.aspx  
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