DV-100 V

Ñôn Xin Leänh Caám Baïo
Haønh Trong Nhaø

Luïc söï ñoùng daáu döôùi ñaây khi noäp ñôn.

Quyù vò cuõng phaûi ñieàn Maãu CLETS-001, Confidential CLETS Information
(Chi Tieát Giöõ Kín trong CLETS) vaø giao cho luïc söï khi quyù vò noäp Ñôn naøy.
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Chæ Ñeå Thoâng Tin

Teân Ngöôøi Xin Ñöôïc Baûo Veä:

Chæ Ñeå Thoâng Tin Tuoåi:
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:

Ñieàn teân vaø ñòa chæ toøa:

Teân Ngöôøi Quyù Vò Muoán Ñöôïc Baûo Veä Ñoái Vôùi Hoï:

Tòa sẽ điền số vụ khi nộp mẫu này.

Ñöøng Noäp

Toøa Thöôïng Thaåm California, Quaän

Soá Vuï:

Chi tieát veà ngöôøi maø quyù vò muoán ñöôïc baûo veä ñoái vôùi hoï:
Phaùi Tính:  Nam  Nöõ Chieàu Cao:
Chuûng Toäc:
Ñòa Chæ (neáu bieát):
Thaønh Phoá:
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Troïng Löôïng:

Ñöøng Noäp

Maøu Toùc:
Tuoåi:
Ngaøy Sinh:
Tieåu Bang:

Maøu Maét:

Soá Zip:

Quyù vò coù muoán xin leänh baûo veä nhöõng ngöôøi trong gia ñình hoaëc trong nhaø hay khoâng?  Coù  Khoâng
Neáu coù, haõy lieät keâ nhöõng ngöôøi ñoù:
Hoï vaø Teân

Soáng chung vôùi quyù vò?
Lieân heä vôùi quyù vò
 Coù  Khoâng
 Coù  Khoâng
 Coù  Khoâng
 Haõy ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu quyù vò caàn theâm choã. Keøm theâm giaáy ngoaøi vaø vieát töïa laø “DV-100, Protected People”
(Nhöõng Ngöôøi Ñöôïc Baûo Veä).
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Lieân
a. 
b. 
c. 9
d. 9
e. 
f. 
g. 

		
		
		


h. 

Phaùi Tính

heä giöõa quyù vò vôùi ngöôøi coù teân ôû

Tuoåi

➁ laø gì? (Ñaùnh daáu vaøo taát caû nhöõng oâ thích öùng):

Chuùng toâi nay ñaõ keát hoân vôùi nhau hoaëc laø baïn tình chung nhaø ñaõ ghi danh.
Neáu quyù vò khoâng coù moät trong caùc
Chuùng toâi ñaõ töøng keát hoân vôùi nhau hoaëc töøng laø baïn tình chung nhaø ñaõ ghi danh.
moái lieân heä naøy, toøa coù theå khoâng
Chuùng toâi soáng chung vôùi nhau.
cöùu xeùt ñôn xin cuûa quyù vò. Haõy ñoïc
Maãu DV-500-INFO V ñeå ñöôïc giuùp.
Tröôùc ñaây chuùng toâi töøng soáng chung vôùi nhau.
Chuùng toâi coù lieân heä huyeát thoáng, qua hoân nhaân, hoaëc nhaän nuoâi (ghi roõ lieân heä):
Chuùng toâi ñang heïn hoø vôùi nhau hoaëc ñaõ töøng heïn hoø, hoaëc chuùng toâi ñang hoaëc ñaõ töøng höùa hoân vôùi nhau.
Chuùng toâi cuøng laø cha meï cuûa moät hoaëc nhieàu treû döôùi 18 tuoåi:
Teân Treû:
Ngaøy Sinh:
Teân Treû:
Ngaøy Sinh:
Teân Treû:
Ngaøy Sinh:
Haõy ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu quyù vò caàn theâm choã. Keøm theâm giaáy ngoaøi vaø vieát töïa laø “DV-100, Additional Children”
(Các Trẻ Khác).
Chuùng toâi ñaõ kyù Baûn Khai Töï Nguyeän Laø Cha cuûa moät hoaëc caùc con chuùng toâi. (Keøm theo baûn sao neáu coù).

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.

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

DV-100 V, Trang 1 treân 6

➔

Soá Vuï:
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Ñöøng Noäp

Các Lệnh Cấm Khác và Những Vụ Tòa
a.

b.

Có bất cứ lệnh cấm/bảo vệ nào đang có hiệu lực HOẶC đã hết hạn trong sáu tháng qua (các lệnh bảo vệ khẩn cấp, hình
sự, thiếu niên, gia đình) hay không?
 Khoâng  Coù (ngày cấp lệnh):
và (ngày hết hạn):
(Kèm theo bản sao nếu có.)
Quyù vò hoaëc baát cöù ngöôøi naøo khaùc coù teân ôû muïc ➂ ñaõ töøng lieân quan ñeán moät vuï toøa khaùc vôùi ngöôøi ôû muïc ➁ hay khoâng?
 Khoâng  Coù Neáu coù, haõy xem laïi moãi loaïi vuï vaø cho bieát moãi vuï ñöôïc noäp ñôn ôû ñaâu vaø khi naøo:
Loaïi Vuï
Quaän hoaëc Boä Laïc Nôi Noäp Ñôn
Naêm Noäp Ñôn
Soá vuï (neáu bieát)
 Ly Dò, Huûy Boû, Ly Thaân Hôïp Phaùp
 Quaáy Nhieãu Daân Söï
 Baïo Haønh Trong Nhaø
 Hình Söï
 Thieáu Nieân, Nuoâi Döôõng, Giaùm Hoä
 Caáp Döôõng Cho Con
 Xaùc Ñònh Cha Meï, Ai Laø Cha
 Loaïi Khaùc (ghi roõ):
 Haõy ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu quyù vò caàn theâm choã. Keøm theâm giaáy ngoaøi vaø vieát töïa laø “DV-100, Other Court Cases”
(Nhöõng Vuï Xöû Khaùc).

Xem caùc leänh quyù vò muoán xin. þ
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 Nhöõng Leänh veà Haønh Vi Caù Nhaân
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 Leänh Baét Traùnh Xa
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 Leänh Doïn Ra Khoûi Nhaø

Toâi xin toøa ra leänh cho ngöôøi coù teân ôû ➁ khoâng ñöôïc laøm nhöõng vieäc sau ñaây ñoái vôùi toâi hoaëc baát cöù ngöôøi naøo coù teân ôû ➂:
a. 9	Saùch nhieãu, taán coâng, ñaäp, ñe doïa, haønh hung (tình duïc hoaëc caùch khaùc), ñaùnh, ñi theo, rình raäp, quaáy roái, phaù huûy taøi
saûn caù nhaân, gaây roái traät töï, theo doõi, maïo danh (treân Internet, baèng phöông tieän ñieän töû hoaëc caùch khaùc), hoaëc ngaên
caûn ñi laïi
b. 9 Lieân laïc, duø tröïc tieáp hay giaùn tieáp, baèng baát cöù caùch naøo, goàm caû nhöng khoâng phaûi chæ giôùi haïn vaøo, ñieän thoaïi, thö
		 hoaëc e-mail hoaëc phöông tieän ñieän töû khaùc
Ngöôøi ôû muïc ➁ seõ bò caám coù baát cöù haønh ñoäng gì ñeå coù ñòa chæ hoaëc ñòa ñieåm cuûa baát cöù ngöôøi naøo ñöôïc baûo veä tröø phi toøa
thaáy coù lyù do chính ñaùng ñeå khoâng caáp leänh naøy.
a. Toâi xin toøa ra leänh cho ngöôøi coù teân ôû ➁ phaûi traùch xa ít nhaát laø
thöôùc Anh ñoái vôùi (ñaùnh daáu vaøo taát caû
nhöõng oâ thích öùng):
 Toâi		
 Tröôøng toâi
 Nhaø toâi
 Moãi ngöôøi coù teân ôû muïc ➂
 Vieäc laøm hoaëc nôi laøm vieäc cuûa toâi
 Tröôøng hoïc hoaëc nôi giöõ treû cuûa (caùc) con
 Xe toâi		
 Nôi khaùc (ghi roõ):
b. Neáu ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ bò ra leänh phaûi traùnh xa taát caû nhöõng nôi lieät keâ ôû treân, ngöôøi ñoù vaãn coù theå veà nhaø, ñi hoïc, ñi
laøm, ñeán choã laøm vieäc, hoaëc ra xe hay khoâng? 9 Coù 9 Khoâng (Neáu khoâng, giaûi thích):

(Neáu ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ soáng chung vôùi quyù vò vaø quyù vò muoán ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc ôû trong nhaø quyù vò, quyù vò phaûi xin
leänh doïn ra naøy.)
Toâi xin toøa ra leänh cho ngöôøi coù teân ôû ➁ phaûi doïn ra khoûi vaø khoâng ñöôïc veà laïi (ñòa chæ):
Toâi coù quyeàn cö nguï taïi ñòa chæ treân vì (giaûi thích):

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

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

DV-100 V, Trang 2 treân 6

➔

Soá Vuï:
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Suùng hoaëc Caùc Loaïi Suùng Khaùc hoaëc Ñaïn Döôïc
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 Ghi Laïi Nhöõng Laàn Lieân Laïc Baát Hôïp Phaùp

11

 Nuoâi Giöõ Thuù Vaät

Ñöøng Noäp

Toâi tin raèng ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ ñang sôû höõu hoaëc caát giöõ suùng daøi, suùng ngaén, hoaëc ñaïn döôïc.
 Coù  Khoâng  Toâi khoâng bieát
Neáu quan toøa pheâ chuaån leänh naøy, ngöôøi coù teân ôû ➁ seõ bò ra leänh khoâng ñöôïc sôû höõu, caát giöõ, mua hoaëc nhaän suùng hoaëc ñaïn
döôïc. Ngöôøi ñoù seõ ñöôïc leänh phaûi baùn cho, hoaëc caát suùng vôùi, nhaø buoân suùng coù moân baøi, hoaëc giao noäp cho quan coâng löïc baát
cöù suùng daøi hoaëc suùng ngaén naøo ngöôøi ñoù ñang sôû höõu hoaëc caát giöõ.
Toâi xin toøa caáp quyeàn ghi laïi nhöõng laàn ngöôøi coù teân ôû ➁ vi phaïm caùc leänh cuûa toøa maø lieân laïc vôùi toâi.

Toâi xin ñöôïc sôû höõu, chaêm soùc, vaø kieåm soaùt caùc thuù lieät keâ döôùi ñaây. Toâi xin toøa ra leänh cho ngöôøi coù teân ôû ➁ phaûi traùch
xa ít nhaát laø
thöôùc Anh ñoái vôùi khoâng ñöôïc laáy, baùn, chuyeån giao, theá chaân, giaáu, quaáy nhieãu, taán coâng, ñaùnh, ñe
doïa, taùc hoaïi, hoaëc giaûi quyeát theo caùch naøo khaùc caùc thuù sau ñaây:
Toâi xin cho caùc thuù vaät ôû vôùi toâi vì:
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 Nuoâi Giöõ vaø Thaêm Vieáng Treû
a.  Toâi khoâng coù leänh nuoâi giöõ hoaëc thaêm vieáng treû vaø toâi muoán xin leänh ñoù.
b.  Toâi coù leänh nuoâi giöõ hoaëc thaêm vieáng treû vaø toâi muoán thay ñoåi leänh ñoù.

Neáu quyù vò xin caùc leänh toøa, quyù vò phaûi ñieàn vaø ñính keøm Maãu DV-105, Request for Child Custody and Visitation Orders
(Ñôn Xin Caùc Leänh Nuoâi Giöõ vaø Thaêm Vieáng Treû).
Quyù vò vaø ngöôøi cha/meï kia coù theå cho toøa bieát quyù vò muoán laø cha meï hôïp phaùp 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 khoâng coù leänh caáp döôõng cho con vaø toâi muoán xin leänh ñoù.
b.  Toâi coù leänh caáp döôõng cho con vaø toâi muoán thay ñoåi leänh ñoù.
c.  Toâi nay ñang laõnh hoaëc ñaõ noäp ñôn xin TANF, Trôï Caáp Xaõ Hoäi, CalWORKS, hoaëc Medi-Cal.

Neáu quyù vò xin caùc leänh caáp döôõng cho con, quyù vò phaûi ñieàn vaø ñính keøm Maãu FL-150, Income and Expense Declaration
(Tuyeân Khai Lôïi Töùc vaø Chi Phí) hoaëc Maãu FL-155, Financial Statement (Simplified) (Baûn Keát Toaùn Taøi Chaùnh (Ñôn
Giaûn Hoùa)).
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 Kieåm Soaùt Taøi Saûn
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 Traû Nôï

Toâi xin toøa caáp cho chæ mình toâi quyeàn söû duïng taïm thôøi, caát giöõ, vaø kieåm soaùt taøi saûn lieät keâ ôû ñaây:

Toâi xin toøa ra leänh cho ngöôøi coù teân ôû ➁ phaûi traû nhöõng khoaûn tieàn sau ñaây trong thôøi gian leänh naøy coù hieäu löïc:
 Haõy ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu quyù vò caàn theâm choã. Keøm theâm giaáy ngoaøi vaø vieát töïa laø “DV-100, Debt Payment” (Traû Nôï).
Traû cho:

Veà:
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 Haïn Cheá Taøi Saûn
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 Chu Caáp Cho Ngöôøi Phoái Ngaãu

Soá tieàn: $

Ngaøy phaûi traû:

Toâi keát hoân vôùi hoaëc laø baïn tình chung nhaø ñaõ ghi danh vôùi ngöôøi ôû muïc ➁. Toâi xin toøa ra leänh cho ngöôøi ôû muïc ➁
khoâng ñöôïc duøng taøi saûn theá chaáp ñeå vay möôïn, baùn, giaáu, hoaëc vaát boû hoaëc phaù huûy baát cöù vaät duïng hoaëc taøi saûn gì, tröø
tröôøng hôïp laøm vieäc bình thöôøng hoaëc ñeå mua caùc nhu yeáu phaåm sinh soáng. Toâi cuõng xin toøa ra leänh cho ngöôøi ôû muïc ➁
phaûi thoâng baùo cho toâi veà baát cöù chi phí naøo môùi hoaëc lôùn lao vaø giaûi thích vôùi toøa.
Toâi keát hoân hoaëc laø baïn tình soáng chung coù ghi danh vôùi ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ vaø khoâng coù leänh chu caáp cho ngöôøi phoái
ngaãu. Toâi xin toøa ra leänh cho ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ traû tieàn chu caáp cho ngöôøi phoái ngaãu. (Quyù vò phaûi ñieàn, noäp, vaø toáng
ñaït Maãu FL-150, Income and Expense Declaration (Tuyeân Khai Lôïi Töùc vaø Chi Phí), tröôùc ngaøy xöû.)

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

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

DV-100 V, Trang 3 treân 6

➔

Soá Vuï:
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Ñöøng Noäp

 Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến
a.
Quyền kiểm soát tài sản khí cụ di động và trương mục điện thoại vô tuyến
Tôi xin tòa chỉ cho tôi quyền tạm thời sử dụng, cất giữ, và kiểm soát các khí cụ di động sau đây:
_và trương mục điện thoại vô tuyến vì trương mục này hiện thuộc về người ở mục ➁:
(gồm số vùng):
số điện thoại của tôi
số trẻ tôi đang nuôi dưỡng
(gồm số vùng):
		 số điện thoại của tôi
số trẻ tôi đang nuôi dưỡng
(gồm số vùng):
		 số điện thoại của tôi
số trẻ tôi đang nuôi dưỡng
Đánh dấu vào đây nếu quý vị cần thêm chỗ. Kèm theo giấy ngoài và viết tựa là “DV-100, Rights to Mobile Device
and Wireless Phone Account” (Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến).
Trả Nợ
b.
Tôi xin tòa ra lệnh cho người ở mục ➁ phải trả tiền cho các trương mục điện thoại vô tuyến liệt kê ở mục 18a vì:

c.

Tên hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến là:
Số Tiền: $
Ngày Phải Trả:
Nếu quý vị xin cấp lệnh này, quý vị phải điền, nộp, và tống đạt Mẫu FL-150, Income and Expense Declaration
(Tuyên Khai Lợi Tức và Chi Phí), trước khi có phiên tòa.
Sang Tên Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến
Tôi xin tòa ra lệnh cho hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến chuyển trách nhiệm trả hóa đơn và các quyền về những số
điện thoại vô tuyến liệt kê ở mục 18a cho tôi vì trương mục này đang thuộc về người có tên ở mục ➁.
Nếu thẩm phán cấp lệnh này, quý vị sẽ chịu trách nhiệm tài chánh về các trương mục này, kể cả các khoản lệ phí dịch vụ
hằng tháng và phí tổn bất cứ khí cụ di động nào sử dụng những số điện thoại này. Quý vị có thể phải chịu trách nhiệm về
các khoản lệ phí khác. Quý vị phải liên lạc với hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến để hỏi xem quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm
về các khoản lệ phí nào và quý vị có hội đủ điều kiện có một trương mục hay không.
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9 Baûo Hieåm
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9 Leä Phí Luaät Sö vaø AÙn Phí
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9 Traû Tieàn cho Caùc Phí Toån vaø Dòch Vuï
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9 Chöông Trình Can Thieäp Cho Ngöôøi Ñaùnh Ñaäp
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9 Caùc Leänh Khaùc

Toâi xin toøa ra leänh cho ngöôøi coù teân ôû ➁ KHOÂNG ñoåi laáy tieàn maët, theá chaáp ñeå vay möôïn, huûy boû, sang teân, loaïi boû, hoaëc
thay ñoåi nhöõng ngöôøi thöøa höôûng cuûa baát cöù baûo hieåm hoaëc chöông trình ñaøi thoï naøo cho toâi hoaëc ngöôøi coù teân ôû muïc ➁,
hoaëc (caùc) con cuûa chuùng toâi, maø coù theå ñöôïc leänh phaûi caáp döôõng, hoaëc caû hai.
Toâi yeâu caàu ngöôøi coù teân ôû ➁ phaûi traû moät phaàn hoaëc taát caû soá leä phí luaät sö vaø aùn phí cuûa toâi.
Quyù vò phaûi ñieàn, noäp, vaø toáng ñaït Maãu FL-150, Income and Expense Declaration (Tuyeân Khai Lôïi Töùc vaø Chi Phí) tröôùc
ngaøy xöû.
Toâi yeâu caàu ngöôøi coù teân ôû ➁ phaûi traû nhöõng khoaûn tieàn sau:
Quyù vò coù theå xin traû tieàn thaát thu lôïi töùc hoaëc phí toån dòch vuï cuûa quyù vò do ngöôøi coù teân ôû ➁ tröïc tieáp gaây ra (taøi saûn hö
haïi, chaêm soùc y teá, coá vaán, taïm cö, v.v...). Quyù vò phaûi ñem theo baèng chöùng caùc chi phí naøy ñeán phieân xöû.
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $
Toâi xin toøa ra leänh cho ngöôøi coù teân ôû ➁ phaûi tham gia moät chöông trình can thieäp cho ngöôøi ñaùnh ñaäp keùo daøi 52 tuaàn vaø
xuaát trình cho toøa baèng chöùng hoaøn taát chöông trình.
Quyù vò xin caùc leänh naøo khaùc?

 Haõy ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu quyù vò caàn theâm choã. Keøm theâm giaáy ngoaøi vaø vieát töïa laø “DV-100, Other Orders”
(Caùc Leänh Khaùc).
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Ñaây khoâng phaûi laø Leänh Toøa.
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 Thôøi Haïn Toáng Ñaït (Thoâng Baùo)
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Khoâng Coù Leä Phí ñeå Toáng Ñaït (Thoâng Baùo) cho Ngöôøi Bò Caám
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Phieân Toøa

27

Dieãn Taû Tröôøng Hôïp Haønh Haï

Ñöøng Noäp

Giaáy tôø phaûi ñöôïc ñích thaân toáng ñaït cho ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ ít nhaát laø naêm ngaøy tröôùc ngaøy xöû, tröø phi toøa ra leänh phaûi
toáng ñaït trong thôøi haïn ngaén hôn. Neáu quyù vò muoán thôøi haïn toáng ñaït ít hôn naêm ngaøy töø ngaøy toáng ñaït ñeán ngaøy xöû, haõy giaûi
thích lyù do ôû döôùi. Muoán ñöôïc giuùp, haõy ñoïc Maãu DV-200-INFO V, “What Is Proof of Personal Service?” (Baèng Chöùng Ñích
Thaân Toáng Ñaït Laø Gì?)

Neáu quyù vò muoán caûnh saùt toáng ñaït (thoâng baùo) mieãn phí caùc leänh naøy cho ngöôøi bò caám, haõy hoûi luïc söï toøa xem caàn laøm nhöõng gì.
Toøa seõ saép xeáp lòch trình phieân xöû ñôn xin cuûa quyù vò. Neáu toøa khoâng cho caùc leänh naøy coù hieäu löïc ngay (“caùc leänh taïm caám”),
toøa vaãn coù theå caáp caùc leänh naøy sau phieân xöû. Neáu toøa khoâng cho caùc leänh naøy coù hieäu löïc ngay, quyù vò coù theå xin toøa huûy boû
phieân xöû. Haõy ñoïc Maãu DV-112, Waiver of Hearing on Denied Request for Temporary Restraining Order (Mieãn Xöû veà Ñôn Xin
Leänh Taïm Caám Bò Baùc) ñeå bieát theâm chi tieát.
Haõy dieãn taû ngöôøi coù teân ôû ➁ haønh haï quyù vò nhö theá naøo. Haønh haï coù nghóa laø coá yù hoaëc baát caån maø gaây ra hoaëc toan gaây ra
thöông tích thaân theå cho quyù vò; hoaëc khieán quyù vò hoaëc moät ngöôøi khaùc caûm thaáy sôï haõi moät caùch hôïp lyù laø saép bò thöông tích
thaân theå traàm troïng; hoaëc saùch nhieãu, taán coâng, ñaäp, haêm doïa, haønh hung (tình duïc hoaëc caùch khaùc), ñaùnh, ñi theo, rình raäp, quaáy
roái, theo doõi, maïo danh (treân Internet, baèng phöông tieän ñieän töû hoaëc caùch khaùc), ñaùnh ñaäp, goïi ñieän thoaïi, hoaëc lieân laïc vôùi quyù
vò; hoaëc gaây roái traät töï cuûa quyù vò; hoaëc phaù huûy taøi saûn caù nhaân cuûa quyù vò. (Muoán bieát toaøn boä ñònh nghóa, haõy xem Boä Luaät
Gia Ñình §§ 6203, 6320.)
a. Ngaøy haønh haï môùi ñaây nhaát:
1. Ai coù maët ôû ñoù?
2. Dieãn taû ngöôøi coù teân ôû ➁ ñaõ haønh haï quyù vò hoaëc (caùc) con cuûa quyù vò nhö theá naøo:

 Haõy ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu quyù vò caàn theâm choã. Keøm theâm giaáy ngoaøi vaø vieát töïa laø “DV-100, Recent Abuse”

(Haønh Haï Môùi Ñaây).
3. Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ coù duøng hoaëc ñe doïa duøng suùng hoaëc baát cöù vuõ khí naøo khaùc hay khoâng?  Khoâng  Coù
(Neáu coù, haõy dieãn taû):

4. Dieãn taû baát cöù thöông tích naøo:

5. Caûnh saùt coù ñeán hay khoâng?  Khoâng  Coù
Neáu coù, hoï coù ñöa cho quyù vò hoaëc ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ moät Leänh Baûo Veä Khaån Caáp hay khoâng?
 Coù  Khoâng  Toâi khoâng bieát Ñính keøm moät baûn sao neáu quyù vò coù.
Leänh naøy baûo veä  quyù vò hay  ngöôøi coù teân ôû muïc ➁

Ñaây khoâng phaûi laø Leänh Toøa.
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Ñöøng Noäp

Dieãn Taû Tröôøng Hôïp Haønh Haï (tiếp theo)

Ngöôøi coù teân ôû ➁ coù haønh haï quyù vò (hoaëc caùc con cuûa quyù vò) nhöõng laàn khaùc hay khoâng?
b. Ngày xảy ra vụ hành hạ:
1. Ai coù maët ôû ñoù?
2. Dieãn taû ngöôøi coù teân ôû ➁ ñaõ haønh haï quyù vò hoaëc (caùc) con cuûa quyù vò nhö theá naøo:

 Haõy ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu quyù vò caàn theâm choã. Keøm theâm giaáy ngoaøi vaø vieát töïa laø “DV-100, Recent Abuse”
(Haønh Haï Môùi Ñaây).

3. Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ coù duøng hoaëc ñe doïa duøng suùng hoaëc baát cöù vuõ khí naøo khaùc hay khoâng?  Khoâng  Coù
(Neáu coù, haõy dieãn taû):
4. Dieãn taû baát cöù thöông tích naøo:
5. Caûnh saùt coù ñeán hay khoâng?  Khoâng  Coù
Neáu coù, hoï coù ñöa cho quyù vò hoaëc ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ moät Leänh Baûo Veä Khaån Caáp hay khoâng?
 Coù  Khoâng  Toâi khoâng bieát Ñính keøm moät baûn sao neáu quyù vò coù.
Leänh naøy baûo veä  quyù vò hay  ngöôøi coù teân ôû muïc ➁

Nếu người có tên ở mục ➁ đã hành hạ quý vị vào những lúc khác, hãy đánh dấu vào đây  và dùng Mẫu
DV-101, Description of Abuse (Diễn Tả Trường Hợp Hành Hạ) hoặc mô tả bất kỳ vụ hành hạ nào trước đây trên
một tờ giấy rời đính kèm và viết “DV-100, Previous Abuse” (Hành Hạ Trước Đây) làm tựa.

28

Nhöõng Ngöôøi Khaùc caàn Ñöôïc Baûo Veä

29

Soá trang keøm theo maãu naøy, neáu coù:

Nhöõng ngöôøi coù teân ôû muïc ➂ caàn coù leänh baûo veä vì (dieãn taû):

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 chöõ 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.
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