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CH-165 V Lệnh về Đơn Xin Giữ Kín Chi 
tiết của Trẻ Vị Thành Niên

Lục sự đóng dấu ngày tháng vào đây khi nộp 
đơn.

Chỉ nhằm mục đích 
thông tin

Không nộp lên tòa

Điền tên tòa và địa chỉ đường/phố:

Tòa Thượng Thẩm California, Quận

Tòa điền số vụ khi nộp đơn.

Số Vụ:
Không nộp lên tòa

Chỉ Dẫn cho Lục Sự: Chỉ Dẫn cho 
Lục Sự: Nếu có đánh dấu mục  3 , hãy 
nộp trang 1 vào hồ sơ công cộng và vứt 
bỏ các trang 2–6.

�	BẢO MẬT � BẢN CÔNG BỐ (XÓA BỚT CHI TIẾT)

1 Những Bên trong Vụ Này
a. Người xin cấp lệnh cấm (Mẫu CH-100, mục  1 ): 

Tên và Họ: 

b. Người sẽ bị cấm (Mẫu CH-100, mục  2 ):
Tên và Họ: 

2 Người Xin Giữ Kín Chi Tiết
Tên và Họ: 

(Tòa sẽ điền mục  3  nếu bác đơn xin hoặc mục  4 –  13  nếu chấp thuận 
toàn bộ hoặc một phần đơn xin.)

3 � Bác Đơn Toàn Bộ hoặc Một Phần hoặc Cần Thêm Chi Tiết
a. � Bác đơn. Đơn xin giữ kín chi tiết của một hoặc nhiều trẻ vị thành niên bị bác.

(1) � Tòa sẽ KHÔNG đưa ra quyết định về Đơn Xin Các Lệnh Cấm Sách Nhiễu Dân Sự (Mẫu CH 100). 
Đơn xin lệnh cấm và các mẫu ghi lệnh đề nghị phải được trả lại cho chính nguyên đơn, tiêu hủy, hoặc 
xóa khỏi hồ sơ điện tử và không được nộp cho tòa trừ khi người xin lệnh cấm đồng ý nộp mà không có 
thay đổi gì trong đó.

(2) � Tòa sẽ đưa ra quyết định về Đơn Xin Lệnh Cấm Sách Nhiễu Dân Sự (Mẫu CH 100). Đơn xin lệnh 
cấm và bất kỳ lệnh nào đi kèm sẽ được nộp vào hồ sơ công cộng.

b. � Cần thêm chi tiết để tòa quyết định.  Quý vị phải ra tòa vào ngày và giờ dưới đây. Tại phiên tòa, quý vị phải 
cung cấp thêm chi tiết cho biết lý do tại sao quý vị cần tòa giữ kín.

Ngày 
Phiên 

Xử

Ngày:  Thời gian: 
Ban:  Phòng: 

Tên và địa chỉ tòa nếu khác trên:

c. Nếu có đánh dấu mục  3 , chỉ cấp trang này trong mẫu lệnh tòa. Tất cả các trang khác có thể được bỏ đi.

Ngày:  
Thẩm Phán (hoặc Viên Chức Tư Pháp)
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Tòa sẽ điền phần còn lại trong mẫu này nếu đơn xin được chấp thuận một phần hoặc toàn bộ.

4 � Đơn Xin Được Tòa Chấp Thuận
a. � Được chấp thuận toàn bộ. Đơn xin giữ kín chi tiết về một hoặc nhiều trẻ vị thành niên được chấp thuận toàn 

bộ. Chi tiết lệnh tòa được ghi bên dưới trong các mục  5 –  12 .
b. � Được chấp thuận một phần. Đơn xin giữ kín chi tiết về một hoặc nhiều trẻ vị thành niên chỉ được chấp thuận 

một phần. Chi tiết lệnh tòa được ghi bên dưới trong các mục  5 –  12 .

5 Kết Luận
�	Toà án đưa ra tất cả các kết luận sau (tất cả kết luận này là bắt buộc nếu chấp thuận một phần hoặc toàn bộ):
a. Quyền riêng tư của các trẻ vị thành niên có tên trong mục  6  quan trọng hơn quyền của công chúng xem các chi 

tiết này;
b. Quyền lợi của các trẻ vị thành niên có tên trong mục  6  rất có thể sẽ bị xâm hại nếu không giữ kín các chi tiết này;
c. Lệnh này được cấp cho một phạm vi hạn hẹp; và
d. Không có phương tiện nào ít hạn chế hơn để bảo vệ quyền riêng tư của các trẻ vị thành niên có tên trong mục  6 .

6 � Các Trẻ Vị Thành Niên Được Bảo Vệ Theo Lệnh Này
Lệnh này bảo vệ chi tiết nêu trong mục  7  cho các trẻ vị thành niên sau đây:
a. Tên: 
b. Tên: 
c. Tên: 
d. Tên: 

�	Đánh dấu vào đây nếu có thêm các trẻ vị thành niên khác. Kèm thêm giấy ngoài và viết tựa là “Attachment 6—
Additional Minors” (Phụ Đính 6—Các Trẻ Vị Thành Niên Khác).

Những chỗ nhắc đến “vị thành niên” trong lệnh này là chỉ tất cả các trẻ vị thành niên có tên ở đây.

7 Chi Tiết Sẽ Được Giữ Kín Đối Với Công Chúng
CẢNH CÁO: Ngoại trừ được tòa hoặc pháp luật cho phép, nếu các chi tiết được liệt kê dưới đây bị sử dụng sai hoặc 
tiết lộ cho bất cứ người nào không phải là cơ quan công lực, quý vị có thể bị phạt đến tối đa 1.000 đô la hoặc bị các 
biện pháp trừng phạt khác của tòa. Xem Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, đoạn 527.6(v)(3) để biết các trường hợp hạn chế 
được phép tiết lộ thông tin mà không cần lệnh tòa.
Các chi tiết sau đây phải được giữ kín và công chúng không thể thấy được. (Đánh dấu tất cả các mục áp dụng.)
a. � Tên trẻ vị thành niên

Tên thật của trẻ vị thành niên ở mục  6
(phải được giữ kín)

Tên viết tắt có thể cho công chúng xem
(được sử dụng ở bản không bị che đi chi tiết)
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b. � Địa Chỉ trẻ vị thành niên
Địa chỉ sau đây của các trẻ vị thành niên có tên trong mục  6  phải được xóa đi và công chúng không thể thấy được:

c. Chi tiết liên quan đến trẻ bị thành niên (đánh dấu vào một ô):

(1) � Lệnh này bắt phải giữ kín các chi tiết ĐƯỢC KHOANH trong bản sao Mẫu CH 100 hoặc văn kiện hoặc 
mẫu khác đính kèm.

(2) � Lệnh này bắt phải giữ kín các chi tiết dưới đây:

Vị trí của Chi tiết
(ví dụ, mẫu đơn #, trang #, 
khoản #, dòng #, phụ đính #, 
hoặc phụ lục #)

Chi Tiết Cần Che Đi
(không cho công chúng xem)

(a)  

 

 

 
(b)  

 

 

 
(c)  

 

 

 
(d)  

 

 

 
�	Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị vào 

giấy kèm thêm, và viết tựa là “Attachment 7c(2)” (Phụ Đính 7c(2)).

d. � Khác:
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8 Các Chi Tiết Sẽ Được Giữ Kín đối với Người Bị Cấm
Người bị cấm (tên họ đầy đủ), , sẽ được xem các 
chi tiết sau đây được đánh dấu trong mục  7  để tuân hành lệnh bảo vệ này và để soạn bản trả lời:

a. � Tất cả mọi chi tiết, không bị che đi.
b. � Tất cả mọi chi tiết trừ các chi tiết sau đây:

�	Đánh dấu vào đây nếu không có đủ chỗ cho quý vị trả lời. Hãy ghi trọn câu trả lời của quý vị vào giấy kèm 
thêm, và viết tựa là “Attachment 8b” (Phụ Đính 8b).

9 Những Người Có Thể Xem Các Văn Kiện Tòa Không Sửa Đổi
a. Của trẻ vị thành niên (đánh dấu vào tất cả các ô thích ứng):

(1) � Trường học và chương trình ngoại khoá

(2) � Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ

(3) � Nhà cung cấp dịch vụ thăm viếng có giám sát

(4) � Người khác (tên): 

b. có thể xem các văn kiện chưa được che đi từ vụ này với các chi tiết sau đây:

(1) � Tên trẻ vị thành niên

(2) � Địa chỉ trẻ vị thành niên

(3) � Chi tiết của trẻ vị thành niên được liệt kê ở mục 7c.

c. Cơ quan công lực có thể xem bất cứ chi tiết nào trong vụ này được coi là cần thiết để thi hành lệnh cấm.
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10 Trách Nhiệm Che Đi Chi Tiết Trong Tất Cả Các Mẫu Đơn và Văn Kiện
a. Tất cả các mẫu đơn và văn kiện nộp với đơn xin giữ kín này phải được che đi chi tiết và nộp cho tòa không được 

trễ hơn (số ngày làm việc của tòa hoặc ngày tháng) , bởi:

(1) � Toà án

(2) � Người nộp đơn xin

(3) � Khác 

b. Các văn kiện được che đi chi tiết phải được nộp vào hồ sơ công cộng, và các văn kiện nguyên thủy không bị che đi 
chi tiết phải được nộp vào hồ sơ giữ kín.

11 Hồ Sơ và Các Phiên Tòa
Tòa sẽ KHÔNG được tiết lộ các chi tiết nêu trong mục  7  trong bất cứ trường hợp nào sau đây:
a. Các bộ lưu ký hành động, mục lục, lịch trình tòa, bản ghi chép ở tòa hoặc biên bản lệnh trong vụ này, hoặc bất cứ 

vụ dân sự nào với cùng các bên này, tại Tiểu Bang California.
b. Các phiên tòa trong tương lai, gồm cả bất cứ văn kiện nào được đưa ra trong một phiên tòa trong vụ này, hoặc bất 

cứ vụ dân sự nào với cùng các bên này, tại Tiểu Bang California.

12 Đối với Tất Cả Những Bên Liên Hệ
a. Các chi tiết được giữ kín theo lệnh này KHÔNG được công bố trong vụ này hoặc bất cứ vụ dân sự nào khác với 

cùng các bên ở Tiểu Bang California.
b. Bất cứ văn kiện nào đã nộp trong vụ này hoặc bất cứ vụ nào ghi chú bên trên ở mục 12a có các chi tiết nêu ở mục 

 7  phải được nộp với mẫu Tờ Bìa của Chi Tiết Giữ Kín (mẫu CH 175) đính kèm vào mặt trước, và kèm theo một 
bản sao lệnh này nếu chưa có trong vụ này.
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13 Đối với Người Nộp Đơn Xin Giữ Kín
Quý vị phải làm những việc sau:
a. � Nhờ người đích thân tống đạt (giao) bản sao của mỗi mẫu liệt kê trong mục c dưới đây cho người bị cấm.

(Xem Mẫu CH 200 INFO để biết cách đáp ứng điều kiện này. Phải đích thân tống đạt tận tay khi người được bảo 
vệ lập đơn này và khi CHƯA tống đạt các Mẫu CH 100, CH 109 và CH 110 cho người bị cấm.)

b. � Hãy nhờ người gửi thư một bản của mỗi mẫu liệt kê trong mục c cho:

(1) � Người Bị Cấm

(2) � Người Được Bảo Vệ

(3) � Khác: 

(Xem Mẫu POS-030, Bằng Chứng Tống Đạt Bằng Thư Hạng Nhất - Dân Sự, để biết cách đáp ứng điều kiện này.)
c. Các mẫu cần tống đạt:

(1) Mẫu CH170, Thông Báo về Lệnh Bảo Vệ Chi Tiết của Trẻ Vị Thành Niên 
(Mẫu CH 170 phải là trang đầu tiên và bấm vào sau đó tất cả các trang khác.)

(2) � Mẫu CH100, Đơn Xin Các Lệnh Cấm Sách Nhiễu Dân Sự

(3) � Mẫu CH109, Thông Báo Phiên Tòa

(4) � Mẫu CH110, Lệnh Tạm Cấm

(5) � Mẫu CH160, Đơn Xin Giữ Kín Chi Tiết của Trẻ Vị Thành Niên
�	Không Che Đi Chi Tiết �	Che Đi Chi Tiết (nếu có đánh dấu mục 8b trong CH165)

(6) � Mẫu CH165, Lệnh về Đơn Xin Giữ Kín Chi Tiết của Trẻ Vị Thành Niên
�	Không Che Đi Chi Tiết �	Che Đi Chi Tiết (nếu có đánh dấu mục 8b trong CH165)

(7) � Mẫu CH175, Tờ Bìa của Chi Tiết Giữ Kín (để trống)

(8) � Khác: 

Ngày:  
Thẩm Phán (hoặc Viên Chức Tư Pháp)

Chỉ Dẫn cho Lục Sự

1. Bản chính của tất cả các văn kiện không bị che đi chi tiết có chứa các chi tiết được đánh dấu ở mục  7  phải được 
lưu trong hồ sơ giữ kín và KHÔNG được xuất hiện ở bất cứ mục lưu ký hành động, lịch trình, mục lục, biên 
bản lệnh, hoặc bản ghi chép nào trong vụ này, hoặc bất cứ vụ dân sự nào với cùng các bên này, ở Tiểu Bang 
California.

2. Đối với bất cứ văn kiện nào có các chi tiết cần giữ kín, hãy sử dụng Thông Báo về Lệnh Bảo Vệ Chi Tiết của Trẻ 
Vị Thành Niên (Mẫu CH-170) làm tờ bìa cho mỗi bộ mẫu đơn.

3. Bất kỳ chi tiết nào nêu trong mục 8b đều không được phép cho người bị cấm xem và phải được lưu trong một hồ 
sơ giữ kín.

Ðây là Lệnh Tòa.

Rev. January 1, 2021

Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.
Để được bảo vệ và giữ quyền riêng tư, hãy bấm nút 

Xóa Mẫu Này sau khi quý vị đã in mẫu này.
In mẫu này Lưu mẫu này

Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.

Xóa mẫu này

https://www.courts.ca.gov/documents/pos030.pdf
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