DV-130 V
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Leänh Caám Sau Khi Xöû (Leänh Baûo Veä)

 Lệnh Nguyên Thủy 
Teân Ngöôøi Ñöôïc Baûo Veä:

Lệnh Sửa Đổi

Chæ Ñeå Thoâng Tin

Chæ Ñeå Thoâng Tin

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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Luïc söï ñoùng daáu döôùi ñaây khi noäp ñôn.

Ñöøng Noäp

Ñieàn teân vaø ñòa chæ toøa:

Toøa Thöôïng Thaåm California, Quaän

Luïc söï ñieàn soá vuï khi nhaän ñôn noäp vaøo.

Teân Ngöôøi Bò Caám:

Soá Vuï:

Chi tieát veà ngöôøi bò caám:

Phaùi Tính:  Nam  Nöõ Chieàu Cao:
Chuûng Toäc:
Địa Chỉ Gửi Thư (nếu biết):
Thaønh Phoá:
Lieân heä vôùi ngöôøi ñöôïc baûo veä:
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Troïng Löôïng:

Ñöøng Noäp

Maøu Toùc:
Maøu Maét:
Tuoåi:
Ngaøy Sinh:
Tieåu Bang:

Soá Zip:

 Theâm Nhöõng Ngöôøi Khaùc Ñöôïc Baûo Veä
Ngoaøi ngöôøi coù teân ôû muïc ➀, nhöõng ngöôøi sau ñaây ñöôïc caùc leänh taïm thôøi baûo veä nhö ñöôïc ghi trong caùc muïc ➅
vaø ➆ (ngöôøi trong gia ñình hoaëc ngöôøi trong nhaø):
Hoï vaø Teân
Lieân heä vôùi ngöôøi coù teân ôû muïc ➀
Phaùi Tính
Tuoåi

 Haõy ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu quyù vò caàn theâm choã. Keøm theâm giaáy ngoaøi vaø vieát töïa laø “DV-130, Additional
Protected Persons” (Theâm Nhöõng Ngöôøi Khaùc Ñöôïc Baûo Veä).
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Ngaøy Heát Haïn
Caùc leänh naøy, tröø tröôøng hôïp ghi ôû döôùi, chaám döùt vaøo
luùc (giôø):

(ngaøy):

•
•
•
•

 saùng  chieàu hoaëc  nöûa ñeâm

➄

Neáu khoâng ghi ngaøy, thôøi ñieåm leänh caám chaám döùt laø ba naêm sau ngaøy xöû ôû muïc
(a).
Neáu khoâng ghi giôø, leänh caám chaám döùt vaøo luùc nöûa ñeâm ngaøy heát haïn.
Ghi Chuù: Caùc leänh nuoâi giöõ, thaêm vieáng, caáp döôõng cho con, vaø chu caáp cho ngöôøi phoái ngaãu vaãn coù hieäu löïc sau
khi leänh caám chaám döùt. Caùc leänh nuoâi giöõ, thaêm vieáng vaø caáp döôõng cho con thöôøng chaám döùt khi treû ñöôïc 18 tuoåi.
Caùc leänh toøa ghi ôû trang 2, 3, 4 vaø 5 vaø caùc trang ñính keøm (neáu coù).
Leänh naøy tuaân haønh VAWA vaø seõ ñöôïc thi haønh treân toaøn Hoa Kyø. Xem trang 5.

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

Leänh Caám Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
(Leänh Baûo Veä)
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-130 V, Trang 1 trên 7

➔

Soá Vuï:
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Ñöøng Noäp

Phieân Xöû
a. Phieân xöû laø vaøo (ngaøy):
vôùi (teân vieân chöùc tö phaùp):
b. Nhöõng ngöôøi sau ñaây ñaõ coù maët trong phieân xöû (ñaùnh daáu vaøo taát caû nhöõng oâ thích öùng):
 Ngöôøi coù teân ôû muïc ➀
 Luaät sö cuûa ngöôøi coù teân ôû muïc ➀ (teân):
 Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁
 Luaät sö cuûa ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ (teân):
c.  Ngöôøi coù teân ôû ➀ vaø ➁ phaûi trôû laïi Ban cuûa toøa vaøo (ngaøy):
luùc (giôø):
 saùng  chieàu ñeå xem laïi (ghi roõ caùc vaán ñeà):
Ñoái vôùi ngöôøi coù teân ôû muïc 2

➈

Toøa ñaõ caáp caùc leänh taïm thôøi ñöôïc ñaùnh daáu döôùi ñaây. Muïc
cuõng laø moät leänh. Neáu quyù vò khoâng tuaân caùc
leänh naøy, quyù vò coù theå bò baét vaø truy toá phaïm phaùp. Quyù vò coù theå bò tuø ñeán toái ña moät naêm, phaït tieàn ñeán
$1,000, hoaëc caû hai.
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 Nhöõng Leänh veà Haønh Vi Caù Nhaân
a. Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ khoâng ñöôïc laøm nhöõng vieäc sau ñaây ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä coù teân ôû muïc ➀ vaø ➂:
 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
 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
 Coù baát cöù haønh ñoäng naøo, tröïc tieáp hoaëc qua nhöõng ngöôøi khaùc, ñeå laáy ñòa chæ hoaëc ñòa ñieåm cuûa baát cöù nhöõng ngöôøi
ñöôïc baûo veä naøo. (Neáu muïc naøy khoâng ñöôïc ñaùnh daáu, toøa coù lyù do chính ñaùng ñeå khoâng caáp leänh naøy.)
b. Ñöôïc pheùp lieân laïc hoøa hoaõn baèng vaên baûn qua moät luaät sö hoaëc nhaân vieân toáng ñaït vaên kieän phaùp lyù lieân quan ñeán moät vuï
toøa vaø khoâng vi phaïm leänh naøy.
c.  Caùc tröôøng hôïp ngoaïi leä: Ñöôïc pheùp lieân laïc ngaén nguûi vaø hoøa hoaõn vôùi ngöôøi coù teân ôû muïc ➀, vaø lieân laïc hoøa hoaõn
vôùi caùc treû coù teân ôû muïc ➂, theo ñoøi hoûi cuûa leänh toøa cho thaêm vieáng treû, tröø phi leänh baûo veä hình söï quy ñònh khaùc.
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 Leänh Baét Traùnh Xa
a. Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ phaûi traùnh xa ít nhaát laø (ghi roõ):
thöôùc Anh ñoái vôùi (ñaùnh daáu taát caû nhöõng
tröôøng hôïp thích öùng):
 Ngöôøi coù teân ôœ muïc ➀
 Tröôøng cuûa ngöôøi coù teân ôœ muïc ➀
 Nhaø cuûa ngöôøi coù teân ôœ muïc ➀
 Ngöôøi coù teân ôœ muïc ➂
 Vieäc laøm hoaëc nôi laøm vieäc cuûa ngöôøi coù teân ôœ muïc ➀  Tröôøng hoïc hoaëc nôi giöõ treû cuûa (caùc) con
 Xe cuûa ngöôøi coù teân ôœ muïc ➀
 Nôi khaùc (ghi roõ):
b.  Caùc tröôøng hôïp ngoaïi leä: Ñöôïc pheùp lieân laïc ngaén nguûi vaø hoøa hoaõn vôùi ngöôøi coù teân ôœ muïc ➀, vaø lieân laïc hoøa
hoaõn vôùi caùc con coù teân ôœ muïc ➂ khi caàn thieát cho laàn thaêm vieáng caùc con theo leänh toøa tröø phi coù leänh toøa 		
baûo veä hình söï quy ñònh khaùc.
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 Leänh Doïn Ra Khoûi Nhaø
Ngöôøi ôû muïc ➁ phaûi doïn ngay ra khoûi (ñòa chæ):
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Khoâng Ñöôïc Coù Suùng Ngaén hoaëc Caùc Loaïi Suùng Khaùc hoaëc Ñaïn Döôïc
a. Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ khoâng ñöôïc sôû höõu, caát giöõ, coù, mua hoaëc tìm caùch mua, nhaän hoaëc tìm caùnh nhaän, hoaëc
coù baát cöù haønh ñoäng naøo khaùc ñeå coù suùng ngaén, caùc loaïi suùng khaùc, hoaëc ñaïn döôïc.

Ñaây laø Leänh Toøa
Revised July 1, 2016

Leänh Caám Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
(Leänh Baûo Veä)
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-130 V, Trang 2 trên 7
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Soá Vuï:
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Ñöøng Noäp

b. Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ phaûi:
• Baùn cho, hoaëc caát vôùi, moät nhaø buoân suùng coù moân baøi, hoaëc giao noäp cho cô quan coâng löïc, baát cöù loaïi suùng naøo
hoï ñang caát giöõ hoaëc kieåm soaùt. Phaûi laøm vieäc naøy trong voøng 24 giôø sau khi ñöôïc toáng ñaït leänh naøy.
• Trong voøng 48 giôø sau khi nhaän ñöôïc leänh naøy thì phaûi noäp bieân nhaän cho toøa ñeå chöùng minh laø ñaõ giao noäp,
baùn, hoaëc caát suùng. (Coù theå duøng Maãu DV-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Baèng Chöùng Ñaõ
Noäp, Baùn, hoaëc Caát Suùng), laøm bieân nhaän.) Ñem ñeán phieân xöû moät baûn ñaõ noäp cho toøa.
c.  Toøa ñaõ ñöôïc tin cho bieát laø ngöôøi coù teân ôû ➁ sôû höõu hoaëc caát giöõ suùng.
d.  Toøa ñaõ ñöa ra caùc keát luaän caàn thieát vaø aùp duïng mieãn khoaûn veà vieäc giao noäp suùng theo Boä Luaät Gia Ñình 		
ñoaïn 6389(h). Theo luaät California, ngöôøi coù teân ôû ➁ khoâng phaûi töø boû suùng naøy (ghi roõ hieäu, kieåu, vaø soá 		
hieäu saûn phaåm cuûa suùng):
Hoï chæ ñöôïc caát giöõ suùng trong nhöõng giôø laøm 		
vieäc aán ñònh vaø khi di chuyeån töø nhaø ñeán nôi laøm vieäc vaø veà. Duø ñöôïc mieãn theo luaät California, ngöôøi coù teân
ôû ➁ vaãn coù theå bò lieân bang truy toá veà toäi caát giöõ hoaëc kieåm soaùt suùng.
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 Ghi Laïi Nhöõng Laàn Lieân Laïc Baát Hôïp Phaùp
Ngöôøi coù teân ôû muïc ➀ coù quyeàn ghi laïi nhöõng laàn ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ vi phaïm caùc leänh cuûa toøa maø lieân laïc vôùi hoï.
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 Nuoâi Giöõ Thuù Vaät
Ngöôøi coù teân ôû muïc ➀ ñöôïc giao ñoäc quyeàn sôû höõu, chaêm soùc, vaø kieåm soaùt caùc thuù lieät keâ döôùi ñaây. Ngöôøi coù
teân ôû muïc ➁ phaûi traùnh xa ít nhaát laø
thöôùc Anh ñoái vôùi vaø 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:
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 Nuoâi Giöõ vaø Thaêm Vieáng Treœ
Leänh Nuoâi Giöõ vaø Thaêm Vieáng Treû ñöôïc ghi trong Maãu DV-140, Child Custody and Visitation Order (Leänh Nuoâi
Giöõ vaø Thaêm Vieáng Treû) ñính keøm hoaëc (ghi roõ maãu khaùc):

13

 Caáp Döôõng Cho Con
Leänh Caáp Döôõng Cho Con ñöôïc ghi trong Maãu FL-342, Child Support Information and Order Attachment (Phuï
Ñính Chi Tieát Caáp Döôõng Cho Con vaø Leänh) ñính keøm hoaëc (ghi roõ maãu khaùc):
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 Kieåm Soaùt Taøi Saûn
Chæ ngöôøi coù teân ôû muïc ➀ môùi ñöôïc söû duïng, kieåm soaùt, vaø caát giöõ taøi saûn sau ñaây:
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 Traû Nôï
Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ phaûi traû nhöõng khoaûn sau cho ñeán khi leänh naøy chaám döùt:
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $
Ngaøy phaûi traû:
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $
Ngaøy phaûi traû:
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $
Ngaøy phaûi traû:
 Ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu coù leänh phaûi traû theâm nhöõng khoaûn tieàn khaùc. Lieät keâ trong moät tôø giaáy ngoaøi ñính keøm
vaø vieát töïa ñeà "DV-130, Debt Payments" (Traû Nôï).
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 Haïn Cheá Taøi Saûn
 Ngöôøi coù teân ôû muïc ➀  ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ khoâng ñöôïc sang teân, duøng taøi saûn theá chaáp ñeå vay möôïn, baùn,
giaáu, hoaëc vaát boû hoaëc phaù huûy baát cöù taøi saûn gì, keå caû thuù vaät, tröø tröôøng hôïp laøm vieäc bình thöôøng hoaëc ñeå mua caùc
nhu yeáu phaåm sinh soáng. Ngoaøi ra, moãi ngöôøi phaûi thoâng baùo cho ngöôøi kia veà baát cöù chi phí naøo môùi hoaëc lôùn lao vaø
giaûi thích vôùi toøa. (Ngöôøi coù teân ôû ➁ khoâng ñöôïc lieân laïc vôùi ngöôøi coù teân ôû ➀ neáu toøa ñaõ ra leänh "Caám Lieân Laïc".)
Ñöôïc pheùp lieân laïc baèng thö töø hoøa hoaõn qua moät luaät sö hoaëc qua moät nhaân vieân toáng ñaït hoaëc moät ngöôøi khaùc ñeå
toáng ñaït caùc vaên kieän phaùp lyù vaø khoâng vi phaïm leänh naøy.
Ñaây laø Leänh Toøa

Revised July 1, 2016

Leänh Caám Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
(Leänh Baûo Veä)
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)
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Soá Vuï:

Ñöøng Noäp
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 Chu Caáp Cho Ngöôøi Phoái Ngaãu
Leänh Chu Caáp Cho Ngöôøi Phoái Ngaãu ñöôïc ghi trong Maãu FL-343, Spousal, Partner, or Family Support Order
Attachment (Phuï Ñính Leänh Chu Caáp Cho Ngöôøi Phoái Ngaãu, Baïn Tình, hoaëc Gia Ñình) ñính keøm hoaëc (ghi roõ
maãu khaùc):
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 Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại Vô
a.  Quyền kiểm soát tài sản khí cụ di động và trương mục điện thoại vô tuyến
Chì có người ở mục ➀ mới được sử dụng, kiểm soát, và cất giữ tài sản sau đây:
Khí cụ di động (miêu tả)
và trương mục (số điện thoại):
Khí cụ di động (miêu tả)
và trương mục (số điện thoại):
 Đánh dấu vào đây nếu quý vị cần thêm chỗ. Kèm theo giấy ngoài và viết tựa là “DV-130, Rights to Mobile 		
			 Device and Wireless Phone Account” (Các Quyền Có Khí Cụ Di Động và Trương Mục Điện Thoại
			 Vô Tuyến).
b.  Trả Nợ
Người ở mục ➁ phải trả các khoản tiền này cho đến khi lệnh này chấm dứt:
Trả cho (hãng cung cấp dịch vụ vô tuyến):
Số tiền: $
Ngày phải trả:
c.  Sang Tên Trương Mục Điện Thoại Vô Tuyến
Tòa đã ra lệnh sang tên một hoặc nhiều trương dịch vụ vô tuyến từ người ở mục sang người ở mục ➁. Các 		
lệnh này được ghi trong một lệnh riêng rẽ (Mẫu DV-900).
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 Baûo Hieåm
 Ngöôøi coù teân ôû ➀  ngöôøi coù teân ôû ➁ ñöôïc leänh 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 caùc
beân, hoaëc (caùc) con cuûa hoï, maø coù theå ñöôïc leänh phaûi caáp döôõng, hoaëc caû hai.
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 Leä Phí Luaät Sö vaø AÙn Phí
Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ phaûi traû leä phí luaät sö vaø aùn phí sau ñaây:
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $

Ngaøy phaûi traû:
Ngaøy phaûi traû:
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 Traû Tieàn cho Caùc Phí Toån vaø Dòch Vuï
Ngöôøi coù teân ôû muïc ➁ phaûi traû nhöõng khoaûn sau ñaây:
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $
Ngaøy phaûi traû:
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $
Ngaøy phaûi traû:
Traû cho:
Veà:
Soá tieàn: $
Ngaøy phaûi traû:
 Ñaùnh daáu vaøo ñaây neáu coù leänh traû theâm tieàn. Lieät keâ caùc khoaûn traû tieàn naøy trong giaáy ngoaøi vaø vieát töïa laø,“DV-130,
Payments for Costs and Services” (Traû Tieàn cho Caùc Phí Toån vaø Dòch Vuï).
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 Chöông Trình Can Thieäp cho Ngöôøi Ñaùnh Ñaäp
Ngöôøi coù teân ôû ➁ phaûi tham gia vaø traû tieàn 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. Chương trình này phải được ban quản chế chấp thuận theo Bộ Hình
Luật § 1203.097. Người ở mục ➁ phải gia nhập trễ nhất là vào (ngày):
hoặc nếu không ghi ngày, phải gia nhập
trong vòng 30 ngày sau ngày cấp lệnh. Người ở mục ➁ phải điền, nộp và tống đạt Mẫu 805, Proof of Enrollment for
Batterer Intervention Program (Bằng Chứng Gia Nhập Chương Trình Can Thiệp cho Người Đánh Đập).
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 Caùc Leänh Khaùc
Caùc leänh khaùc (ghi roõ):
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Khoâng Coù Leä Phí ñeå Toáng Ñaït (Thoâng Baùo) cho Ngöôøi Bò Caám
Neáu cô quan coâng löïc ñòa phöông coù theå toáng ñaït leänh naøy, hoï seõ toáng ñaït mieãn phí.
Ñaây laø Leänh Toøa

Revised July 1, 2016

Leänh Caám Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
(Leänh Baûo Veä)
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-130 V, Trang 4 trên 7
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Soá Vuï:

Ñöøng Noäp
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Toáng Ñaït
a.  Nhöõng ngöôøi coù teân ôû muïc ➀ vaø ➁ ñaõ coù maët trong phieân xöû hoaëc ñaõ coù thö ñoàng yù vôùi leänh naøy. Khoâng
caàn theâm baèng chöùng toáng ñaït naøo khaùc.
b.  Người có tên ở mục ➀ đã có mặt trong phiên xử theo yêu cầu của các lệnh nguyên thủy. Người có tên ở mục ➁
đã vắng mặt.
(1)  Baèng chöùng toáng ñaït Maãu DV-109 vaø Maãu DV-110 (neáu caáp) ñaõ ñöôïc xuaát trình cho toøa. Nhöõng leänh
cuûa toøa trong maãu naøy gioáng nhö Maãu DV-110 tröø ngaøy chaám döùt. Ngöôøi có tên ở mục ➁ phaûi ñöôïc
toáng ñaït. Leänh naøy coù theå ñöôïc toáng ñaït baèng thö.
(2)  Baèng chöùng toáng ñaït Maãu DV-109 vaø Maãu DV-110 (neáu caáp) ñaõ ñöôïc xuaát trình cho toøa. Nhöõng leänh 		
		 cuûa toøa trong maãu naøy khaùc vôùi Maãu DV-110, hoaëc Maãu DV-110 ñaõ khoâng ñöôïc caáp. Người có tên ở 		
		 mục ➁ phải được đích thân "tống đạt" (trao cho) một bản lệnh tòa này.
c.  Bằng chứng tống đạt Mẫu FL-300 để sửa đổi các lệnh trong Mẫu DV-130 được đệ trình trước tòa.
(1)  Những người có tên ở mục ➀ và ➁ đã có mặt trong phiên xử hoặc đã có thư đồng ý với lệnh này. 		
		 Không cần thêm bằng chứng tống đạt nào khác.
		(2)  Những người có tên ở mục  ➀  ➁ đã không có mặt trong phiên xử và phải được đích thân "tống
đạt" (trao cho) một bản lệnh tòa sửa đổi này.
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 Leänh Baûo Veä Hình Söï
a.  Maãu CR-160, Criminal Protective Order—Domestic Violence (Leänh Baûo Veä Hình Söï—Baïo Haønh Trong Nhaø),
ñang coù hieäu löïc.
Soá Vuï:
Quaän:
Ngaøy Heát Haïn:
b.  Lệnh Bảo Vệ Hình Sự Khác có hiệu lực (ghi rõ):
		 Số Vụ:
Quận:
Ngày Hết Hạn:
(Liệt kê các lệnh khác trên giấy ngoài kèm theo và viết tựa là: "DV-130, Other Criminal Protective Orders"
(Các Lệnh Bảo Vệ Hình Sự Khác).)
c.  Khoâng coù chi tieát naøo ñöôïc cung caáp cho toøa veà moät leänh baûo veä hình söï.
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 Nhöõng Trang Ñính Keøm Laø Leänh.
• Số trang đính kèm vào mẫu bảy trang này:
• Taát caû nhöõng trang ñính keøm laø moät phaàn cuûa leänh naøy.
• Caùc phuï ñính goàm (ñaùnh daáu vaøo taát caû nhöõng oâ thích öùng):
 DV-140  DV-145  DV-150  FL-342  FL-343  DV-900
 Loaïi khaùc (ghi roõ)

Ngaøy:

Thaåm Phaùn (hoaëc Vieân Chöùc Tö Phaùp)

Chöùng Thö Tuaân Haønh VAWA
Leänh baûo veä taïm thôøi naøy hoäi ñuû taát caû caùc ñieàu kieän veà “toaøn boä thaønh taâm vaø tín duïng” cuûa Ñaïo Luaät veà Baïo Haønh
Ñoái Vôùi Phuï Nöõ, 18 U.S.C. § 2265 (1994) (VAWA) sau khi thoâng baùo cho ngöôøi bò caám. Toøa naøy coù thaåm quyeàn ñoái
vôùi nhöõng beân lieân heä vaø noäi vuï; ngöôøi bò caám ñaõ hoaëc seõ ñöôïc thoâng baùo vaø coù cô hoäi traû lôøi kòp thôøi theo quy ñònh
cuûa luaät trong ñòa phaän thaåm quyeàn naøy. Leänh naøy coù giaù trò vaø ñöôïc thi haønh trong taát caû caùc moãi ñòa phaän thaåm
quyeàn taïi 50 tieåu bang cuûa Hoa Kyø, District of Columbia, taát caû nhöõng vuøng ñaát boä laïc, vaø taát caû caùc laõnh ñòa, khu
vöïc thònh vöôïng chung, vaø sôû höõu quyeàn Hoa Kyø vaø seõ ñöôïc thi haønh nhö theå laø leänh taïi ñòa phaän thaåm quyeàn ñoù.

Ñaây laø Leänh Toøa
Revised July 1, 2016

Leänh Caám Sau Khi Xöû (CLETS—OAH)
(Leänh Baûo Veä)
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)
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Caûnh Caùo vaø Thoâng Baùo cho Ngöôøi Bò Caám Coù Teân ôû muïc 2
Neáu baát tuaân leänh naøy, quyù vò coù theå bò baét vaø truy toá phaïm toäi.
• Neáu baát tuaân leänh naøy, quyù vò coù theå bò phaït tuø vaø/hoaëc phaït tieàn.
• Neáu ñem treû ñi nôi khaùc hoaëc giaáu treû choáng laïi leänh naøy laø phaïm troïng toäi.
• Neáu quyù vò ñeán moät tieåu bang khaùc hoaëc ñeán nhöõng vuøng ñaát boä laïc, hoaëc baét ngöôøi ñöôïc baûo veä phaûi ñeán ñoù, vôùi yù ñònh baát
tuaân leänh naøy, quyù vò coù theå bò truy toá phaïm toäi lieân bang theo Ñaïo Luaät veà Baïo Haønh Ñoái Vôùi Phuï Nöõ.
Quyù vò khoâng ñöôïc coù suùng ngaén, caùc loaïi suùng khaùc, vaø/hoaëc ñaïn döôïc.
Quyù vò khoâng ñöôïc sôû höõu, coù, caát giöõ, mua hoaëc tìm caùch mua, nhaän hoaëc tìm caùch nhaän, hoaëc tìm caùch
naøo khaùc ñeå coù suùng, caùc loaïi suùng khaùc, vaø/hoaëc ñaïn döôïc trong thôøi gian leänh naøy coù hieäu löïc. Neáu laøm
theá, quyù vò coù theå bò phaït tuø vaø phaït tieàn $1,000. Tröø phi toøa cho mieãn, quyù vò phaûi baùn cho, hoaëc caát vôùi,
moät nhaø buoân suùng coù moân baøi, baát cöù suùng hoaëc caùc loaïi suùng naøo khaùc quyù vò ñang coù hoaëc kieåm soaùt.
Toøa seõ yeâu caàu quyù vò xuaát trình baèng chöùng laø ñaõ thi haønh. Neáu quyù vò khoâng tuaân leänh naøy, quyù vò coù
theå bò truy toá phaïm phaùp. Luaät lieân bang quy ñònh laø quyù vò khoâng ñöôïc coù suùng hoaëc ñaïn trong thôøi gian
leänh naøy coù hieäu löïc. Duø ñöôïc mieãn theo luaät California, quyù vò vaãn coù theå bò lieân bang truy toá veà toäi caát
giöõ hoaëc kieåm soaùt suùng.

Chæ Daãn cho Cô Quan Coâng Löïc
Ngaøy Baét Ñaàu vaø Ngaøy Chaám Döùt Leänh
Nhöõng leänh naøy baét ñaàu vaøo ngaøy naøo xaûy ra tröôùc trong nhöõng ngaøy sau ñaây:
• Ngaøy xöû ghi ôû muïc (a) trang 2 hoaëc
• Ngaøy ghi beân caïnh chöõ kyù cuûa thaåm phaùn treân trang naøy.

➄

Nhöõng leänh naøy chaám döùt vaøo ngaøy chaám döùt ghi ôû muïc
naêm sau ngaøy xöû.

➃ trang 1. Neáu khoâng ghi ngaøy chaám döùt, nhöõng leänh naøy chaám döùt 3

Phaûi Baét Giöõ neáu Vi Phaïm Leänh
Neáu moät nhaân vieân caûnh saùt coù lyù do khaû tín laø ngöôøi bò caám ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà leänh naøy vaø baát tuaân leänh, nhaân vieân caûnh saùt ñoù
phaûi baét giöõ ngöôøi bò caám. (Boä Hình Luaät §§ 836(c)(1), 13701(b).) Vi phaïm leänh naøy coù theå laø vi phaïm Boä Hình Luaät ñoaïn 166 hoaëc
273.6.
Thoâng Baùo/Baèng Chöùng Toáng Ñaït
Cô quan coâng löïc tröôùc heát phaûi xaùc ñònh laø ngöôøi bò caám ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà nhöõng leänh naøy. Neáu khoâng theå kieåm chöùng ñöôïc
laø ñaõ thoâng baùo, ngöôøi bò caám phaûi ñöôïc cho bieát caùc ñieàu khoaûn cuûa nhöõng leänh naøy. Neáu sau ñoù ngöôøi bò caám baát tuaân leänh,
nhaân vieân caûnh saùt phaûi thi haønh nhöõng leänh naøy. (Boä Luaät Gia Ñình § 6383.)
Xem ngöôøi bò caám laø ñaõ ñöôïc “toáng ñaït” (thoâng baùo) neáu:
• Nhaân vieân caûnh saùt xem baûn sao Baèng Chöùng Toáng Ñaït, hoaëc xaùc quyeát laø coù Baèng Chöùng Toáng Ñaït trong hoà sô hoaëc
• Ngöôøi bò caám ñaõ coù maët trong phieân xöû caáp leänh caám, hoaëc ñaõ ñöôïc moät nhaân vieân thoâng baùo veà leänh ñoù. (Boä Luaät Gia Ñình
§ 6383, Boä Hình Luaät § 836(c)(2).) Caûnh saùt coù theå thu thaäp chi tieát veà noäi dung cuûa leänh trong Heä Thoáng Löu Leänh Caám
Baïo Haønh Trong Nhaø (DVROS). (Boä Luaät Gia Ñình § 6381(b)-(c).)

Neáu Ngöôøi Ñöôïc Baûo Veä Lieân Laïc vôùi Ngöôøi Bò Caám
Duø cho ngöôøi ñöôïc baûo veä môøi hoaëc öng thuaän lieân laïc vôùi ngöôøi bò caám, nhöõng leänh naøy vaãn coù hieäu löïc vaø phaûi ñöôïc thi haønh.
Ngöôøi ñöôïc baûo veä khoâng theå bò baét vì môøi hoaëc öng thuaän lieân laïc vôùi ngöôøi bò caám. Nhöõng leänh naøy chæ coù theå ñöôïc thay ñoåi
baèng moät leänh khaùc cuûa toøa. (Boä Hình Luaät § 13710(b).)
Ñaây laø Leänh Toøa
Revised July 1, 2016
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Nuoâi Giöõ vaø Thaêm Vieáng Con
Nhöõng leänh nuoâi giöõ vaø thaêm vieáng ghi trong Maãu DV-140, muïc ➂ vaø ➃. Nhöõng leänh naøy cuõng ñoâi khi ñöôïc ghi trong nhöõng tôø
phuï theâm, hoaëc ñöôïc tham chieáu trong DV-140 hoaëc nhöõng leänh khaùc khoâng phaûi laø moät phaàn cuûa leänh caám.
Thi Haønh Leänh Caám taïi California
Baát cöù nhaân vieân coâng löïc naøo taïi California nhaän, nhìn thaáy, hoaëc kieåm chöùng nhöõng leänh naøy treân vaên baûn, hoaëc trong Heä
Thoáng Vieãn Thoâng Thi Haønh Phaùp Luaät California (CLETS), hoaëc trong Hoà Sô Leänh Baûo Veä NCIC, ñeàu phaûi thi haønh nhöõng
leänh naøy.
Caùc Leänh Maâu Thuaãn Nhau–Öu Tieân Thi Haønh Leänh
Neáu coù caáp nhieàu hôn moät leänh caám ñeå baûo veä ngöôøi ñöôïc baûo veä ñoái vôùi ngöôøi bò caám, caùc leänh naøy phaûi ñöôïc thi
haønh theo thöù töï öu tieân sau ñaây (xem Boä Hình Luaät, § 136.2, vaø Boä Luaät Gia Ñình, §§ 6383(h)(2), 6405(b)):
1. EPO: Neáu moät trong caùc leänh naøy laø Emergency Protective Order (Leänh Baûo Veä Khaån Caáp) (Maãu EPO-001), vaø caám
nhieàu hôn caùc leänh caám hoaëc leänh baûo veä khaùc thì leänh naøy coù öu tieân ñöôïc thi haønh cao hôn taát caû nhöõng leänh khaùc.
2. Leänh Caám Lieân Laïc: Neáu khoâng coù EPO, leänh caám lieân laïc keøm trong moät leänh caám hoaëc leänh baûo veä seõ ñöôïc öu tieân
hôn baát cöù leänh caám hoaëc leänh baûo veä naøo khaùc.
3. Leänh Hình Söï: Neáu khoâng coù leänh naøo keøm theo leänhn caám lieân laïc, leänh baûo veä ñoái vôùi tröôøng hôïp baïo haønh trong nhaø
ñöôïc caáp trong moät vuï hình söï seõ ñöôïc öu tieân thi haønh hôn baát cöù leänh daân söï naøo maâu thuaãn vôùi leänh naøy. Baát cöù ñieàu
khoaûn naøo khoâng maâu thuaãn trong leänh caám daân söï seõ vaãn coù hieäu löïc vaø coù theå thi haønh.
4. Leänh Gia Ñình, Thieáu Nieân, hoaëc Daân Söï: Neáu coù caáp nhieàu hôn moät leänh caám hoaëc leänh baûo veä khaùc veà gia ñình,
thieáu nieân, hoaëc daân söï, leänh ñöôïc caáp sau cuøng phaûi ñöôïc thi haønh.
(Luïc söï seõ ñieàn phaàn naøy.)

Chöùng Nhaän cuûa Luïc Söï
[Daáu Trieän]

—Chöùng Nhaän cuûa Luïc Söï—
Toâi chöùng nhaän raèng Leänh Caám Sau Khi Xöû (Leänh Baûo Veä) naøy laø baûn sao ñuùng
söï thaät cuûa baûn goác noäp ôû toøa.
Ngaøy:
Luïc Söï, do
, Phuï Taù

Ñaây laø Leänh Toøa
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