Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày
Phiên Tòa

DV-116 V
Điền những mục

Luïc söï ñoùng daáu döôùi ñaây khi noäp ñôn.

➀, ➁, và ➂.

Chæ Ñeå Thoâng Tin

1

Bên Được Bảo Vệ:
Chæ Ñeå Thoâng Tin
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Bên Bị Cấm:
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Bên Xin Dời Ngày Phiên Tòa

Ñöøng Noäp

Ñieàn teân vaø ñòa chæ toøa:

Tôi là  Bên Được Bảo Vệ  Bên Bị Cấm

Toøa Thöôïng Thaåm California, Quaän

Luật Sư Của Quý Vị (nếu quý vị có luật sư cho vụ này):
Teân:
Soá Luaät Sö Ñoaøn Tieåu Bang:
Teân Haõng Luaät:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Neáu quyù vò coù luaät sö cho vuï naøy, haõy cung caáp chi tieát veà
luaät sö cuûa quyù vò. Neáu quyù vò khoâng coù luaät sö vaø muoán giöõ kín ñòa chæ nhaø
Ñieàn soá vuï:
mình, haõy cung caáp ñòa chæ khaùc ñeå nhaän thö. Quyù vò khoâng caàn phaûi ghi soá ñieän
Soá Vuï:
thoaïi, fax, hoaëc e-mail.):
Ñöøng
Ñòa Chæ:
Thaønh Phoá:
Tieåu Bang:
Soá Zip:
Ñieän Thoaïi:
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:

Noäp

Tòa sẽ điền phần còn lại trong mẫu này.
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Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa

a. Phiên tòa về vấn đề này đang được xếp lịch trình vào (ngày):
b.  Đơn xin dời ngày phiên tòa bị BÁC vì các lý do nêu

 dưới đây

 trong Phụ Đính 4b.

Phiên tòa sẽ được tổ chức như hiện được xếp lịch trình ở trên. Temporary Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm)
(Mẫu DV-110) cấp vào (ngày):
vẫn được áp dụng và có hiệu lực cho đến ngày có
phiên tòa.
c.
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 Đơn xin dời ngày phiên tòa được CHẤP THUẬN như nêu dưới đây.

Lệnh Chấp Thuận Dời Ngày và Thông Báo Phiên Tòa Mới
Phiên tòa về Request for Domestic Violence Restraining Order (Đơn Xin Lệnh Cấm Bạo Hành Trong Nhà)
(Mẫu DV-100) được dời lại ngày, giờ, và địa điểm dưới đây:
			
Ngaøy Xöû
Môùi

➔ Ngaøy:

Teân vaø ñòa chæ toøa neáu khaùc treân:

Giôø:
Phoøng:

Ban:

		
Lệnh Tạm Cấm (mẫu DV-110) được gia hạn sẽ hết hạn vào cuối phiên tòa này.

Ñaây laø Leänh Toøa.
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➔

Soá Vuï:
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Ñöøng Noäp

Lý do Dời Ngày
a. Cần dời ngày vì:

 Người ở mục ➁ đã không được tống đạt giấy tờ trước ngày xử hiện thời.
 Những bên liên hệ đang được giới thiệu đến dịch vụ hòa giải về việc nuôi giữ con cái hoặc dịch vụ nuôi giữ con
cái đề nghị cố vấn.
(3)  Người ở mục ➁ đã xin dời ngày phiên tòa.
(4)  Người ở mục ➂ đã xin thêm thì giờ để thuê luật sư hoặc để chuẩn bị cho phiên tòa hoặc phiên xử.
(5)  Lý do chính đáng khác như được  nêu dưới đây  trong Phụ Đính 6a(5).
(1)
(2)

b.  Tòa thấy có lý do chính đáng và tự ý ra lệnh dời ngày.
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Gia Hạn Lệnh Tạm Cấm
a. 		Không có lệnh tạm cấm nào đã được cấp trong vụ này.
b.  Khi chấp thuận đơn xin dời ngày phiên tòa, các lệnh nêu trong Lệnh Tạm Cấm (mẫu DV-110), cấp vào

, vẫn có hiệu lực cho đến cuối phiên tòa ở mục ➄.

(ngày):

 Lệnh Tạm Cấm được CẢI BIẾN. Một Lệnh Tạm Cấm mới (Mẫu DV-110) được cấp vào ngày này. Các lệnh này vẫn
có hiệu lực cho đến cuối phiên tòa ở mục ➄.
d.  Lệnh Tạm Cấm được CHẤM DỨT vì các lý do nêu  dưới đây  trong Phụ Đính 7d.

c.

		
		
		
		
e. Loại khác (ghi rõ):

Caûnh Caùo vaø Thoâng Baùo cho Ngöôøi Coù Teân ôû muïc 2

Nếu có đánh dấu ở ➆ b hoặc c, quý vị phải tiếp tục tuân hành Lệnh Tạm Cấm cho đến khi
lệnh này hết hạn vào cuối phiên tòa được xếp lịch trình trong ➄.
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 Các Lệnh Khác (ghi rõ):

 Có thêm các lệnh khác ở cuối lệnh này trong Phụ Đính 8.
Ñaây laø Leänh Toøa.
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➔

Soá Vuï:
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Ñöøng Noäp

Toáng Ñaït Leänh Toøa
a.  Không cần tống đạt thêm lệnh này vì cả hai bên đều có mặt tại phiên tòa khi ra lệnh ngày xử mới.
b.  Tòa chấp thuận đơn xin dời ngày xử của bên được bảo vệ. Bản sao lệnh này phải được tống đạt cho bên bị cấm ít nhất

		 là
ngày trước phiên tòa ở mục ➄.
(1)  Tất cả các văn kiện khác xin các lệnh cấm bạo hành trong nhà như được ghi trong Mẫu DV-109, Notice of Court
Hearing (Thông Báo Phiên Tòa) (ở mục ➄) cũng phải được tống đạt tận tay cho bên bị cấm.
(2)  Lệnh Tạm Cấm (Mẫu DV-110) đã được cải biến và phải được tống đạt tận tay cho bên bị cấm.
(3)  KHÔNG được tống đạt bản sao Lệnh Tạm Cấm này vì lệnh này đã được chấm dứt trong 7d.
c.  Tòa chấp thuận đơn xin dời ngày phiên tòa của bên bị cấm. Phải tống đạt bản sao lệnh này cho bên được bảo vệ ít nhất
là
ngày trước khi có phiên tòa ở mục ➄. Phải tống đạt bản sao Lệnh Tạm Cấm (Mẫu DV-110) nếu được
tòa cải biến ở mục ➆.
d.  Tất cả các văn kiện đều phải được tống đạt tận tay nếu không ghi khác rõ ràng dưới đây.
e.  Loại khác (ghi rõ):
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Không Có Lệ Phí Tống Đạt
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Ghi vào CLETS

Neáu caûnh saùt hoaëc caûnh saùt lieân bang toáng ñaït leänh naøy, hoï seõ toáng ñaït mieãn phí.

Nếu phiên tòa được dời ngày, tòa hoặc đại diện của tòa sẽ chuyển mẫu này trong vòng một ngày làm việc đến nhân
viên công lực để ghi vào Hệ Thống Lệnh Cấm và Bảo Vệ California (CARPOS) qua Hệ Thống Viễn Thông Thi Hành
Công Lực California (CLETS).
Ngaøy:

Vieân Chöùc Tö Phaùp

Xin Trôï Giuùp Phöông Tieän
Coù caùc heä thoáng trôï thính, hieän chöõ thöïc thôøi baèng maùy ñieän toaùn, hoaëc caùc dòch vuï thoâng dòch vieân daáu
ngöõ neáu quyù vò xin trôï giuùp tröôùc phieân xöû naêm ngaøy. Haõy lieân laïc vôùi vaên phoøng luïc söï hoaëc ñeán
www.courts.ca.gov/forms.htm ñeå laáy Request for Accommodations by Persons with Disabilities and Response (Ñôn
Xin Trôï Giuùp Phöông Tieän cho Ngöôøi Khuyeát Taät vaø Traû Lôøi) (Maãu MC-410). (Boä Luaät Daân Söï, § 54.8.)
(Luïc söï seõ ñieàn phaàn naøy.)

—Chöùng Nhaän cuûa Luïc Söï—
Chöùng Nhaän cuûa Luïc Söï
[Daáu Trieän]

Tôi chứng nhận rằng Lệnh Về Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa này (Lệnh Tạm Cấm)
(CLETS-TRO) là bản sao thật và đúng của bản gốc trong hồ sơ tòa.
Ngaøy:

Luïc Söï, do

, Phuï Taù

Ñaây laø Leänh Toøa.
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