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Ðây là Lệnh Tòa.

DV-145 V Lệnh Ngăn Chặn Bắt Cóc Trẻ Em Số Vụ:
Không nộp lên tòa

Mẫu đơn này được đính kèm với mẫu DV-140, Lệnh Nuôi Giữ và Thăm Viếng Trẻ

1 Chi Tiết về Người Được Bảo Vệ: 
Mối quan hệ với trẻ: �	Cha/Mẹ �	Người Giám Hộ Hợp Pháp �	Khác (ghi rõ): 

2 Tên Họ của Người Bị Cấm: 
Mối quan hệ với trẻ: �	Cha/Mẹ �	Người Giám Hộ Hợp Pháp �	Khác (ghi rõ): 

3 Phán Quyết của Tòa
Dựa trên những chi tiết đã được cung cấp, thẩm phán nhận thấy:
a. � Không có nguy cơ nào cho thấy người trong mục  2  có thể đưa trẻ đi khi chưa có sự cho phép thích đáng. 

Thẩm phán chưa ban hành lệnh nào từ mục  4  –  12 .
b. � Có nguy cơ cho thấy người trong mục  2  có thể đưa trẻ đi khi chưa có sự cho phép thích đáng vì người trong 

mục  2 :
(Đánh dấu tất cả các mục áp dụng):
(1) � Đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm lệnh nuôi giữ hoặc thăm viếng trẻ.
(2) � Không có ràng buộc lớn với California.
(3) � Gần đây đã làm những việc tạo thuận lợi cho việc đưa trẻ đi (đánh dấu tất cả các mục áp dụng):

�	Thôi việc
�	Đóng tài khoản ngân hàng
�	Bán hoặc thanh lý tài sản

�	Bán nhà hoặc kết thúc hợp đồng thuê nhà
�	Giấu hoặc hủy giấy tờ
�	Nộp đơn xin cấp hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc học bạ hay 

hồ sơ bệnh án
(4) � Có tiền sử (đánh dấu tất cả các mục áp dụng):

�	Ngược đãi người trong mục  1
�	Ngược đãi bạn đời khác
�	Ngược đãi trẻ em

�	Đưa trẻ đi khi chưa được phép
�	Không hợp tác với người  1  trong việc nuôi dạy con

(5) � Có tiền án tiền sự
(6) � Có ràng buộc lớn tại:

�	Một quận khác ở California (ghi tên quận): 
�	Một tiểu bang khác (ghi tên tiểu bang): 
�	Một quốc gia khác (ghi tên quốc gia): 

(7) � Là công dân của một quốc gia khác (ghi tên quốc gia): 

(8) � Lý do khác: 

Tòa Ban Lệnh Như Sau:

4 � Không Chuyển Nhà Khi Chưa Có Sự Cho Phép Bằng Văn Bản của Người Cha/Mẹ Còn 
Lại hoặc Lệnh Tòa
Người trong mục  2  không được mang theo trẻ khi chuyển đi khỏi
�	Quận này �	California �	Hoa Kỳ Trường hợp khác (ghi rõ): 
khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của người cha/mẹ còn lại hoặc lệnh tòa.
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5 � Trả Lại và Không Được Nộp Đơn Xin Cấp Hộ Chiếu hay Giấy Tờ Quan Trọng Khác
Người trong mục  2  không được nộp đơn xin cấp hộ chiếu hay giấy tờ khác có thể sử dụng cho mục đích đi lại, 
như thị thực và giấy khai sinh, và phải nộp lại những giấy tờ sau: 
chậm nhất vào (ngày):  cho (tên họ): 

6 � Cung Cấp Kế Hoạch Đi Lại và Giấy Tờ Thông Hành
Người trong mục  2  phải cung cấp những thông tin sau cho người trong mục  1  trước khi đi lại cùng với trẻ (đánh 
dấu tất cả các mục áp dụng):
�	Lịch đi lại của trẻ
�	Bản sao vé máy bay khứ hồi
�	Địa chỉ và số điện thoại để có liên lạc với trẻ
�	Vé máy bay mở dành cho người trong mục  1 , phòng khi trẻ không được đưa trở về
�	Khác (ghi rõ): 

7 � Thông Báo cho Tiểu Bang Khác về Việc Hạn Chế Đi Lại
Người trong mục  2  phải khai báo lệnh này với (ghi rõ quận và tiểu bang): 
trước khi trẻ được đi tới tiểu bang đó cho mục đích thăm viếng.

8 � Thông Báo cho Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Nước Ngoài về Việc Hạn Chế đối với 
Hộ Chiếu
Người trong mục  2  phải thông báo cho (tên đại sứ quán hoặc lãnh sự quán): 
về lệnh này và cung cấp cho tòa bằng chứng thông báo chậm nhất vào (ngày): 

9 � Lệnh Nuôi Giữ và Thăm Viếng Tại Nước Ngoài
Người trong mục  2  phải xin nhận một lệnh nuôi giữ và thăm viếng trẻ giống như lệnh mới đây nhất của Hoa Kỳ 
trước khi trẻ có thể đi tới (ghi quốc gia):  cho mục đích thăm viếng.
Tòa công nhận là lệnh của nước ngoài có thể thay đổi hoặc được thực thi, tùy theo luật pháp của quốc gia đó.

10 � Nộp Tiền Bảo Lãnh
Người trong mục  2  phải nộp một khoản bảo lãnh với số tiền $ .

11 � Thực Thi Lệnh
Tòa cho phép bất kỳ viên chức công lực nào thực thi lệnh này. Tại quận này, xin liên lạc với Ban Bắt Cóc Trẻ Em 
của Văn Phòng Biện Lý Khu tại: 

12 � Khác (liệt kê các lệnh khác hoặc chi tiết pháp lý khác): 

Thông Báo cho Nhà Chức Trách tại Tiểu Bang hoặc Quận Khác: Tòa này có thẩm quyền đưa ra lệnh về 
nuôi giữ trẻ theo Luật Đồng Nhất Về Thẩm Quyền và Chấp Hành Việc Giám Hộ Con Cái của California (Luật Gia Đình 
California, phần 3, mục 3400 và nội dung sau đó) và Công Ước La Hay về Phương Diện Dân Sự của Hành Vi Bắt Cóc Trẻ 
Em Quốc Tế (22 U.S.C. mục 9001 và nội dung sau đó). Nếu thẩm quyền dựa trên các yếu tố khác, các yếu tố đó sẽ được 
liệt kê ở trên trong mục  12 .
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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
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