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DV-200-INFO V "Bằng Chứng Ðích Thân Tống Ðạt" Là Gì?

"Tống đạt" là gì?
Tống đạt là hành động đưa giấy tờ tòa án cho 
bên kia trong vụ kiện của quý vị. Có nhiều cách 
khác nhau để tống đạt cho phía bên kia: đích thân, 
bằng đường bưu điện, và những cách khác.

Tại sao tôi phải tống đạt giấy tờ pháp 
lý của tôi? 
Trước khi thẩm phán có thể ban một lệnh cấm bạo 
hành trong nhà (lệnh này có thể kéo dài cho đến năm 
năm), người mà quý vị muốn có lệnh cấm phải biết về 
yêu cầu của quý vị và có cơ hội ra tòa để giải thích về 
phần của họ. Ngoài ra, nếu một lệnh cấm được đưa ra, 
cảnh sát không thể bắt người bị cấm vì vi phạm lệnh 
cấm cho đến khi người bị cấm này được tống đạt lệnh. 

"Đích thân tống đạt" là gì? 
Đích thân tống đạt là khi một người 
nào đó, được gọi là người tống đạt, 
đích thân giao giấy tờ tòa án của quý 
vị cho phía bên kia. 

Trong đa số trường hợp, những mẫu này phải được 
tống đạt cho phía bên kia bằng việc đích thân tống đạt:
	`Mẫu DV-109;
	`Mẫu DV-100;
	`Mẫu DV-110;
	`Mẫu DV-120 (để trống mẫu này);
	`Mẫu DV-120-INFO; và
	`Mẫu DV-250 (để trống mẫu này)

Ai có thể tống đạt?
Bất cứ người trưởng thành nào không phải đang 
được bảo vệ bởi lệnh cấm đều có thể tống đạt giấy 
tờ tòa án của quý vị. Quý vị không thể tự tống đạt 
giấy tờ tòa án của mình.

Một số tình huống có thể nguy hiểm. Hãy 
nghĩ đến sự an toàn của mọi người khi quyết 
định ai là người quý vị muốn tống đạt giấy tờ 
của quý vị.

Một cảnh sát quận hoặc cảnh sát liên bang sẽ tống 
đạt giấy tờ tòa án miễn phí. Tống đạt theo thể thức 
có đăng ký là một dịch vụ quý vị trả tiền để giao 
giấy tờ. Để thuê một người chuyên tống đạt, hãy 
tìm "process server" (người chuyên tống đạt) trên 
mạng hoặc vào những trang vàng.

Tôi nhờ người tống đạt giấy tờ tòa án 
của tôi bằng cách nào?

Bước 1: Chọn người tống đạt
Người đưa giấy tờ tòa án của quý vị cho bên kia 
được gọi là người tống đạt. Người tống đạt của quý 
vị phải tối thiểu là 18 tuổi. Họ không thể là người 
đang được bảo vệ bởi lệnh cấm hoặc có dính líu 
đến vụ kiện của quý vị. Điều này có nghĩa là quý 
vị không thể tự tống đạt giấy tờ tòa án của mình. 

 Bước 2: Yêu cầu người tống đạt của quý vị 
giao giấy tờ tòa án của quý vị cho bên kia 
Đưa cho người tống đạt của quý vị những chỉ 
dẫn này:
1 Trước khi quý vị tống đạt các mẫu này, ghi lại 

những mẫu quý vị có, bao gồm tên của mẫu 
và số mẫu. Xem mẫu DV-200 để có danh sách 
các mẫu.

2 Tìm ra người quý vị cần phải tống đạt. Phải 
đảm bảo quý vị tống đạt đúng người bằng 
cách hỏi tên người đó.

3 Đưa giấy tờ cho người đó. Nếu người đó từ 
chối cầm lấy những giấy tờ này, đặt chúng 
xuống đất hoặc một nơi gần người đó. Người 
đó không cần phải chạm vào hoặc ký tên khi 
nhận những giấy tờ này. Không có vấn đề gì 
nếu họ xé chúng. 

4 Điền mẫu DV-200 đầy đủ và ký tên. 
5 Nộp mẫu DV-200 cho tòa hoặc đưa mẫu 

DV-200 cho người yêu cầu lệnh cấm này 
để họ có thể nộp nó. 

Bước 3: Nộp bằng chứng cho tòa
Tòa cần bằng chứng rằng việc tống đạt đã diễn ra 
và được thực hiện đúng cách. Nếu người tống đạt 
của quý vị thành công, yêu cầu người tống đạt của 
quý vị hoàn tất và ký tên vào mẫu DV-200. Người 
quý vị muốn bị cấm không phải ký bất kỳ thứ gì. 
Mang mẫu DV-200 đến tòa để nộp vào hồ sơ vụ 
kiện của quý vị càng sớm càng tốt. Thông tin này 
sẽ tự động vào cơ sở dữ liệu của lệnh cấm mà 
cảnh sát có thể truy cập được.

Nếu cảnh sát quận hoặc cảnh sát liên bang tống 
đạt giấy tờ tòa án của quý vị, họ có thể sử dụng 
một mẫu khác để làm bằng chứng ngoài mẫu 
DV-200. Hãy nhớ nộp một bản sao cho tòa và 
giữ lại cho mình một bản sao.

https://www.courts.ca.gov/documents/dv109.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv100.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv110.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv120.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv120info.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv250.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv200.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv200.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv200.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv200.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv200.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv200.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv200.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv200.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv200.pdf
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Khi nào đến thời hạn tống đạt giấy tờ tòa 
án của tôi?
Việc này tùy trường hợp. Để biết ngày chính xác, 
quý vị cần nhìn vào hai mục trong mẫu DV-109. 
Làm theo những bước này:

 Bước 1: Nhìn vào ngày ra tòa được liệt kê tại 
3  ở trang 1

3 Thông Báo Phiên Tòa
Một phiên tòa được xếp lịch vào

Ngày  
Xử

 Ngày: 
 Ban: 

 Bước 2: Nhìn vào số ngày được viết trong  6 
ở trang 2. 

6 Đích Thân Tống Đạt Hồ Sơ 
Tối thiểu là  năm   ngày trước

 Bước 3: Nhìn vào lịch. Lấy ngày ra tòa trừ đi số 
ngày trong  6 . Đó là hạn chót giấy tờ tòa án của 
quý vị phải được tống đạt. Quý vị có thể tống đạt 
giấy tờ tòa án của quý vị trước ngày đến hạn. 

Nếu không có gì được viết trong  6 , quý vị phải 
cho người tống đạt giấy tờ tòa án của quý vị tối 
thiểu là năm ngày trước ngày ra tòa.

Nếu tôi không thể nhờ người tống đạt 
giấy tờ tòa án của tôi trước ngày ra tòa 
thì sao? 
Quý vị cần phải xin tòa xếp lại (dời) ngày ra tòa của 
quý vị. Điền và nộp mẫu DV-115 và mẫu DV-116. 
Những mẫu này xin thẩm phán ngày ra tòa mới và kéo 
dài các lệnh tạm thời cho đến cuối ngày ra tòa mới. 

Nếu thẩm phán cho quý vị một ngày ra tòa mới, 
người quý vị muốn bị cấm sẽ phải được tống đạt 
mẫu DV-116, mẫu DV-115, và bản chính những giấy 
tờ mà quý vị đã nộp. Quý vị phải giữ lại một bản sao 
của mẫu DV-115, mẫu DV-116, và một bản sao của 
giấy tờ chính. Bằng cách này, cảnh sát sẽ biết các 
lệnh của quý vị vẫn còn có hiệu lực. 

Để có thêm thông tin về việc xin một ngày ra tòa 
mới, hãy đọc mẫu DV-115-INFO. 

Nếu bên kia tránh (lẫn trốn) 
sư tống đạt thì sao?
Nếu quý vị đã cố gắng tống đạt cho người bị cấm 
nhiều lần, và quý vị có thể chỉ cho thẩm phán thấy 
rằng người bị cấm đang tránh (lẫn trốn) sự tống đạt, 
quý vị có thể xin tòa cho phép quý vị tống đạt bằng 
cách khác. Nếu quý vị muốn đưa ra yêu cầu này, 
trong ngày ra tòa đầu tiên hãy kể cho thẩm phán 
chi tiết về những nỗ lực của quý vị trong việc nhờ 
người tống đạt cho người bị cấm. Thẩm phán có 
thể yêu cầu văn bản tường trình về việc này. 
Đọc mẫu DV-205-INFO, What if the Person I Want 
Protection From is Avoiding (Evading) Service? (Nếu 
Người Tôi Không Muốn Cho Tới Gần Tránh (Lẫn 
Trốn) Sự Tống Đạt Thì Sao?), để biết thêm thông tin.
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