
CH-115-INFO V 	 Cách	Xin	Ngày	Xử	Mới

1 Quý	vị	có	thể	cần	phải	xin	một	ngày	xử	mới	nếu:	
• Quý vị là người yêu cầu được bảo vệ và không thể có mẫu CH-109, Notice of Court Hearing (Thông Báo Phiên Tòa),  

và những giấy tờ khác được tống đạt đúng thời hạn trước ngày xử.
• Quý vị là người bị cấm và yêu cầu dời ngày lần đầu, và quý vị cần thời gian để mướn luật sư hoặc chuẩn bị phần đáp trả. 
• Quý vị có lý do chính đáng cho việc cần một ngày xử mới. (Tòa có thể phê chuẩn yêu cầu dời ngày xử với lý do  

chính đáng.) 

2 Mẫu	CH-115	để	làm	gì?	
Sử dụng mẫu CH-115, Request to Continue Hearing (Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa) để yêu cầu tòa dời phiên xử. Nếu 
tòa dời phiên xử và một TRO (Temporary Restraining Order, Lệnh Tạm Cấm) mẫu CH-110 được ban hành, TRO sẽ 
được gia hạn cho đến cuối phiên xử mới, trừ khi tòa quyết định điều chỉnh hay chấm dứt nó. “Gia hạn” có nghĩa là để 
những lệnh tạm thời còn hiệu lực cho đến ngày xử mới. 

3 Làm	theo	những	bước	này:	
• Điền vào mẫu CH-115. 
• Điền vào các mục và 1 và 2 trong mẫu CH-116, Order on Request to Continue Hearing (Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày 

Phiên Tòa). 
• Thẩm phán sẽ cần xem lại giấy tờ của quý vị. Trong một số phiên tòa, quý vị phải đưa giấy tờ của quý vị cho thư ký. 

Hỏi thư ký tòa thông tin về cách đề nghị thẩm phán duyệt xét giấy tờ của quý vị. 
• Sau khi quý vị nộp các mẫu đơn theo yêu cầu của tòa địa phương, kiểm tra với văn phòng thư ký xem thẩm phán có 

chấp thuận (ban lệnh) yêu cầu dời phiên xử của quý vị không. 
• Nếu thẩm phán ký mẫu CH-116, tòa sẽ cho quý vị một ngày xử mới. Nếu thẩm phán KHÔNG ký vào mẫu đơn này, 

quý vị phải đến dự phiên xử vào ngày, giờ, và địa điểm được nêu trong mẫu CH-109.
• Kế tiếp, nộp mẫu CH-115 và CH-116 cho thư ký. Thư ký sẽ làm tối đa là ba bản sao có đóng dấu hồ sơ cho quý vị. Giữ 

lại ít nhất là một bản để mang đến tòa vào ngày xử. 
• Bên kia phải được đưa cho một bản sao những giấy tờ của tòa như mô tả ở mục 6 trong mẫu CH-116. 
• Yêu cầu người đưa giấy tờ hoàn tất mẫu bằng chứng tống đạt và đưa lại nó cho quý vị. Nếu đích thân tống đạt, dùng 

mẫu CH-200, Proof of Personal Service, Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt. Nếu tống bằng đường bưu điện, dùng mẫu 
POS-040, Proof of Service-Civil, Bằng Chứng Tống Đạt-Dân Sự. Làm hai bản sao của các mẫu đơn đã hoàn tất. 

• Nộp mẫu bằng chứng dịch vụ đã hoàn tất và được ký cho văn phòng thư ký trước phiên xử. 
• Nếu tòa dờin gày điều trần và gia hạn TRO đến ngày điều trần mới, thư ký sẽ gửi TRO cho cơ quan thi hành luật. Nó sẽ 

được đưa vào một hệ thống máy tính toàn tiểu bang báo cho cảnh sát biết về lệnh này để lệnh có thể được thi hành. 

4 Đến	dự	phiên	xử.	
• Mang theo ít nhất là hai bản sao giấy tờ của quý vị và những mẫu đơn đã nộp đến phiên xử. Bao gồm một mẫu bằng 

chứng dịch vụ đã nộp. “Các giấy tờ” có thể bao gồm những phụ lục, tờ khai, chứng từ tài chính, là những giấy tờ mà 
tòa có thể đưa vào làm bằng chứng theo ý tòa. 

• Nếu quý vị là người tìm sự bảo vệ và không đến dự phiên xử, Temporary Restraining Order, TRO (Lệnh Tạm Cấm) sẽ 
hết hạn vào cuối phiên xử.

• Nếu quý vị là người bị cấm và quý vị không đến dự phiên xử, tòa có thể vẫn ra lệnh chống lại quý vị, kéo dài tối đa là 
năm năm. 

5 Cần	giúp	đỡ?	
Hỏi thư ký tòa về hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc giá thấp mà quý vị có thể tìm được trong quận của quý vị. 

Judicial Council of California, www.courts.ca.gov 
Revised January 1, 2020, Optional Form
Code of Civil Procedure, § 527.6(p)

Cách	Xin	Ngày	Xử	Mới
(Ngăn	Chặn	Sách	Nhiễu	Dân	Sự)

CH-115-INFO V, Trang 1 / 1

https://www.courts.ca.gov/documents/ch109.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ch115.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ch110.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ch115.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ch116.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ch116.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/ch109.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ch115.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ch116.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ch116.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/ch200.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/pos040.pdf

	print_buttonVI: 
	save_buttonVI: 


