Baûn Traû Lôøi Ñôn Xin
Leänh Caám Baïo Haønh Trong Nhaø

DV-120 V
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Luïc söï ñoùng daáu döôùi ñaây khi noäp ñôn.

Teân Ngöôøi Xin Ñöôïc Baûo Veä:

Chæ Ñeå Thoâng Tin

(Xem Maãu DV-100, muïc ➀):

Chæ Ñeå Thoâng Tin
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Luaät sö cuûa quyù vò trong vuï naøy (neáu quyù vò coù luaät sö):
Teân:
Soá Luaät Sö Ñoaøn Tieåu Bang:
Teân Haõng Luaät:
Ñòa Chæ (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 mình,
haõy cung caáp ñòa chæ khaùc ñeå nhaän thö. Quyù vò khoâng caàn phaûi ghi soá ñieän
thoaïi, fax, hoaëc e-mail.):
Ñòa Chæ:
Thaønh Phoá:
Tieåu Bang:
Soá Zip:
Ñieän Thoaïi:
Fax:
Ñòa Chæ E-Mail:
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Ñöøng Noäp

Teân Quyù Vò:

Ñieàn teân vaø ñòa chæ toøa:

Toøa Thöôïng Thaåm California, Quaän

Ñieàn soá vuï:

Soá Vuï:

Haõy duøng maãu naøy ñeå traû lôøi Ñôn Xin Leänh Caám Baïo
Haønh Trong Nhaø (Maãu DV-100)

Ñöøng Noäp

• Haõy ñieàn maãu naøy vaø ñem ñeán noäp cho luïc söï toøa.
• Toáng ñaït baûn sao maãu naøy vaø baát cöù trang naøo ñính keøm cho ngöôøi coù teân ôû muïc ➀. (Xem Maãu DV-250, Proof of
Service by Mail (Baèng Chöùng Toáng Ñaït baèng Thö).)

• Muoán bieát theâm chi tieát, haõy ñoïc Maãu DV-120-INFO V, How Can I Respond to a Request for Domestic Violence
Restraining Order? (Toâi Coù Theå Traû Lôøi Ñôn Xin Leänh Caám Baïo Haønh Trong Nhaø Nhö Theá Naøo?)

• Mẫu này là để trả lời đơn xin cấp lệnh cấm. Muốn biết thêm chi tiết về cách xin cấp lệnh cấm cho mình, hãy đọc Mẫu
DV-505-INFO V và Mẫu DV-120-INFO V (xem đoạn có tên “Nếu tôi cần một lệnh cấm người kia thì sao?”)

Toøa coù theå cöùu xeùt caâu Traû Lôøi cuûa quyù vò trong buoåi phaân xöû.
Haõy vieát ngaøy, giôø, vaø ñòa ñieåm phieân toøa töø Maãu DV-109, Notice of Court Hearing (Thoâng Baùo Phieân Toøa), muïc ➂ vaøo ñaây:
Ngaøy
Phaân
Xöû

➔ Ngaøy:

Giôø:
Phoøng:

Ban:

Quyù vò phaûi tuaân haønh nhöõng leänh trong Maãu DV-110, Temporary Restraining Order (Leänh Taïm Caám) cho ñeán khi
coù phieân xöû. Taïi phieân xöû, toøa coù theå caáp leänh caám ñoái vôùi quyù vò maø coù theå coù hieäu löïc ñeán naêm naêm vaø coù theå gia haïn.
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 Lieân Heä vôùi Ngöôøi Xin Baûo Veä
a.  Toâi ñoàng yù veà moái lieân heä ghi ôû muïc ➃ trong Maãu DV-100.
b.  Tôi không đồng ý là bên kia và tôi đang hoặc đã có mối liên hệ với nhau nêu ở mục ➃ trong Mẫu DV-100 vì: 		
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 Nhöõng Ngöôøi Khaùc Ñöôïc Baûo Veä
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)

Ñaây khoâng phaûi laø Leänh Toøa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised July 1, 2016, Mandatory Form
Family Code, § 6200 et seq.

Baûn Traû Lôøi Ñôn Xin
Leänh Caám Baïo Haønh Trong Nhaø
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-120 V, Trang 1 treân 5

➔

Soá Vuï:
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 Caùc Leänh veà Haønh Vi Caù Nhaân
a.  Toâi ñoàng yù veà caùc leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

Ñöøng Noäp

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Leänh Baét Traùnh Xa
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

		

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Leänh Doïn Ra Khoûi Nhaø
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

		

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Suùng hoaëc Caùc Loaïi Suùng Khaùc hoaëc Ñaïn Döôïc
Neáu quyù vò ñaõ ñöôïc toáng ñaït Maãu DV-110, Temporary Restraining Order (Leänh Taïm Caám), quyù vò phaûi noäp baát cöù
suùng daøi hoaëc caùc loaïi suùng ngaén naøo ñang caát giöõ hoaëc kieåm soaùt. Quyù vò phaûi noäp bieân nhaän cho toøa töø moät cô quan
coâng löïc hoaëc nhaø buoân suùng coù moân baøi trong voøng 48 giôø sau khi quyù vò nhaän ñöôïc Maãu DV-110.
a.  Toâi khoâng laøm chuû hoaëc coù baát cöù suùng hoaëc nhöõng loaïi suùng naøo khaùc.
b.  Toâi xin ñöôïc mieãn aùp duïng khoaûn caám veà suùng theo Boä Luaät Gia Ñình § 6389(h) vì
(ghi roõ):
c.  Toâi ñaõ giao noäp suùng vaø caùc loaïi suùng khaùc cuûa toâi cho cô quan coâng löïc hoaëc ñaõ baùn cho, hoaëc caát vôùi, moät
nhaø buoân suùng coù moân baøi. Coù bieân nhaän cho thaáy toâi ñaõ giao noäp, baùn, hoaëc caát caùc loaïi suùng cuûa toâi (ñaùnh
daáu vaøo taát caû nhöõng tröôøng hôïp thích öùng):
		 ñöôïc keøm theo ñaây  ñaõ ñöôïc noäp cho toøa.
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 Ghi Laïi Nhöõng Laàn Lieân Laïc Baát Hôïp Phaùp
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
 nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Nuoâi Giöõ Thuù Vaät
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)

Ñaây khoâng phaûi laø Leänh Toøa.
Revised July 1, 2016

Baûn Traû Lôøi Ñôn Xin
Leänh Caám Baïo Haønh Trong Nhaø
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-120 V, Trang 2 treân 5

➔

Soá Vuï:
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Ñöøng Noäp

 Nuoâi Giöõ vaø Thaêm Vieáng Treû
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Toâi khoâng ñoàng yù veà leänh ñang xin. (Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
c.  Toâi khoâng phaûi laø cha/meï cuûa treû coù teân trong Maãu DV-105, Request for Child Custody and Visitation Orders
(Ñôn Xin Caùc Leänh Nuoâi Giöõ vaø Thaêm Vieáng Treû).
d.

 Toâi xin leänh nuoâi giöõ sau ñaây (ghi roõ):

e.

 Toâi coù

 Toâi khoâng ñoàng yù veà caùc leänh ñang xin ñeå giôùi haïn vieäc du haønh cuûa treû nhö ñöôïc lieät keâ 		
trong Maãu DV-108, Request for Order: No Travel With Children (Ñôn Xin Leänh: Caám Du Haønh Vôùi Treû).
Quyù vò vaø ngöôøi cha/meï kia coù theå cho toøa bieát quyù vò muoán laø cha meï phaùp lyù cuûa caùc treû naøy (duøng Maãu DV-180,
Agreement and Judgment of Parentage (Thoûa Thuaän vaø Phaùn Quyeát Xaùc Ñònh Cha Meï)).
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 Caáp Döôõng Cho Con (Ñaùnh daáu vaøo taát caû nhöõng oâ thích öùng):
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Toâi khoâng ñoàng yù veà leänh ñang xin. (Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
c.  Toâi ñoàng yù traû tieàn caáp döôõng cho con theo nguyeân taéc höôùng daãn.
Baát luaän quyù vò coù ñoàng yù traû tieàn caáp döôõng hay khoâng, quyù vò vaãn phaûi ñieàn, toáng ñaït, vaø noäp Maãu FL-150, Income
and Expense Declaration (Tuyeân Khai Lôïi Töùc vaø Chi Phí) hoaëc FL-155, Financial Statement (Simplified) (Baûn Keát Toaùn
Taøi Chaùnh (Ñôn Giaûn Hoùa)).
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 Kieåm Soaùt Taøi Saûn
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Traû Nôï
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Haïn Cheá Taøi Saûn
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)

17

 Chu Caáp Cho Ngöôøi Phoái Ngaãu
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
Baát luaän quyù vò coù ñoàng yù hay khoâng, quyù vò vaãn phaûi ñieàn, toáng ñaït, vaø noäp Maãu FL-150, Income and Expense
Declaration (Tuyeân Khai Lôïi Töùc vaø Chi Phí).

Ñaây khoâng phaûi laø Leänh Toøa.
Revised July 1, 2016

Baûn Traû Lôøi Ñôn Xin
Leänh Caám Baïo Haønh Trong Nhaø
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-120 V, Trang 3 treân 5

➔

Soá Vuï:
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Ñöøng Noäp

 Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
 nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Baûo hieåm
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Leä Phí Luaät Sö vaø AÙn Phí
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,

 nhưng tôi sẽ đồng ý về:

(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
c.  Toâi xin toøa ra leänh traû leä phí luaät sö vaø aùn phí cuûa toâi.
Baát luaän quyù vò coù ñoàng yù hay khoâng, quyù vò vaãn phaûi ñieàn, toáng ñaït, vaø noäp Maãu FL-150, Income and Expense
Declaration (Tuyeân Khai Lôïi Töùc vaø Chi Phí).
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 Traû Tieàn cho Caùc Phí Toån vaø Dòch Vuï
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
 nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Chöông Trình Can Thieäp Cho Ngöôøi Ñaùnh Ñaäp
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
 nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)

23

 Caùc Leänh Khaùc (Xem muïc 22 trong Maãu DV-100)
a.  Toâi ñoàng yù veà leänh ñang xin.
b.  Tôi không đồng ý về lệnh đã xin,
 nhưng tôi sẽ đồng ý về:
(Ghi roõ caùc lyù do cuûa quyù vò ôû muïc 25, trang 5 cuûa maãu naøy.)
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 Caùc Chi Phí Töï Traû
Toâi xin toøa caáp leänh traû tieàn caùc chi phí töï traû cuûa toâi vì leänh taïm caám ñöôïc caáp maø khoâng coù ñuû caùc söï kieän chöùng
minh. Caùc chi phí naøy laø:
Moùn:
Soá Tieàn: $
Moùn:
Soá Tieàn: $
Quyù vò vaãn phaûi ñieàn, toáng ñaït, vaø noäp Maãu FL-150, Income and Expense Declaration (Tuyeân Khai Lôïi Töùc vaø Chi Phí).

Ñaây khoâng phaûi laø Leänh Toøa.
Revised July 1, 2016

Baûn Traû Lôøi Ñôn Xin
Leänh Caám Baïo Haønh Trong Nhaø
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-120 V, Trang 4 treân 5

➔

Soá Vuï:
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Ñöøng Noäp

 Caùc Lyù Do Toâi Khoâng Ñoàng Yù veà Nhöõng Leänh Ñang Xin
Haõy giaûi thích caùc caâu traû lôøi cuûa quyù vò cho moãi leänh ñang xin (ghi caùc söï kieän cuï theå vaø caùc lyù do):
 Ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu khoâng ñuû choã beân döôùi cho quyù vò traû lôøi. Ghi ñaày ñuû caâu traû lôøi cuûa quyù vò vaøo giaáy ngoaøi ñính
keøm vaø vieát töïa laø “DV-120, Reasons I Do Not Agree” (Caùc Lyù Do Toâi Khoâng Ñoàng YÙ).
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Soá trang keøm theo maãu naøy, neáu coù:

Toâi tuyeân khai raèng caùc chi tieát treân ñaây laø söï thöïc vaø ñuùng vaø seõ chòu phaït theo luaät Tieåu Bang California neáu khai man.
Ngaøy:

Ñaùnh maùy hoaëc vieát ch˙ in teân quyù vò

Kyù teân quyù vò

Chæ Ñeå Thoâng Tin

Ngaøy:

Teân luaät sö, neáu quyù vò coù

Chöõ kyù cuûa luaät sö

Ñaây khoâng phaûi laø Leänh Toøa.
Revised July 1, 2016

Baûn Traû Lôøi Ñôn Xin
Leänh Caám Baïo Haønh Trong Nhaø
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-120 V, Trang 5 treân 5

