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DV-205-INFO V Nếu Người Tôi Không Muốn Cho Tới Gần 
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Tại sao tôi phải tống đạt cho người  
bị cấm?
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. Trong đa số trường hợp, thẩm phán 
sẽ yêu cầu quý vị nhờ ai đó giao giấy tờ trực tiếp cho 
người mà quý vị muốn bị cấm. Việc này được gọi 
là tống đạttrực tiếp. Xem mẫu DV-200-INFO để biết 
thêm thông tin. 

Nếu tôi đã có lệnh cấm bạo hành trong 
nhà rồi thì sao? 
Nếu thẩm phán đã ban lệnh cấm bạo hành trong 
nhà cho quý vị trong mẫu DV-130, quý vị không thể 
lựa chọn sự tống đạt theo cách khác. Hãy làm theo 
lệnh về tống đạt trong mẫu DV-130. Cần phải làm 
theo các lệnh về tống đạt vì người bị cấm phải biết 
về lệnh cấm theo cách này. Một khi quý vị đã nộp 
bằng chứng rằng người bị cấm đã được tống đạt, 
cơ quan thi hành pháp luật và tòa sẽ có bằng chứng 
rằng người bị cấm đã biết về những lệnh này. Nếu 
quý vị có thắc mắc về những gì thẩm phán đã ban 
lệnh trong vụ kiện của quý vị, hãy xem trang 3 để 
biết nơi hỗ trợ pháp lý. 

Nếu tôi không thể đích thân tống đạt cho 
người bị cấm thì sao?
Khi quý vị không thể đích thân tống đạt bản sao của 
mẫu DV-100 và những giấy tờ liên quan cho người 
bị cấm, thẩm phán có thể cho phép quý vị đưa, hoặc 
tống đạt, những giấy tờ của lệnh cấm bằng một 
cách khác. Việc này được gọi là sự tống đạt theo 
cách khác. Thẩm phán có thể ra lệnh quý vị cho 
người tống đạt của quý vị đưa cho người bị cấm 
những giấy tờ tòa bằng nhiều cách. Để đủ điều kiện 
cho việc tống đạt theo cách khác, quý vị phải cho 
thẩm phán thấy tối thiểu là hai điều.

1  Quý vị đã cố gắng nhiều lần (thường là 
3 lần trở lên) nhờ ai đó đích thân tống 
đạt cho người bị cấm. 
Một số ví dụ về các cách quý vị đã thử qua để 
đích thân tống đạt cho người bị cấm: 
	` Tống đạt cho người bị cấm tại nhà, tại nơi 
làm việc của họ, hoặc tại một nơi nào mà họ 
thường đến.
	` Tìm trên mạng nơi họ có thể đang ở. 
	` Hỏi người nhà và bạn bè của họ. 

Phải đảm bảo rằng những cách tìm ra 
người bị cấm phải được thực hiện một 
cách an toàn. 

Nếu quý vị có địa chỉ của người bị cấm, quý vị 
có thể nhờ cảnh sát quận hoặc cảnh sát liên 
bang tống đạt giấy tờ của quý vị, và họ sẽ làm 
việc này miễn phí.

2  Quý vị tin rằng người bị cấm đang  
tránh né (lẫn trốn) sự đích thân  
tống đạt. 
Phải sẵn sàng để giải thích tại sao quý vị nghĩ 
người bị cấm đang tránh sự tống đạt. Nếu quý 
vị có ai đó giúp quý vị chứng minh điều này cho 
thẩm phán, hãy đưa họ đến phiên xử tại tòa của 
quý vị hoặc nhờ họ viết một bản tường trình mô 
tả những gì họ đã chứng kiến. Mẫu MC-030 có 
thể được dùng cho mục đích này. 

Sự tống đạt theo cách khác có thể dính 
líu đến việc những người khác tiếp cận 
được giấy tờ tòa của quý vị.



Điều này có nghĩa là họ có thể nhìn thấy tên của 
quý vị, việc quý vị muốn một lệnh cấm đối với 
phía bên kia, và có thể những bản tường trình của 
quý vị về việc hành hạ này. Quý vị có thể cần nói 
chuyện với một nhân viên hỗ trợ về những quan 
ngại của quý vị đối với vấn đề an toàn và riêng tư 
trước khi quý vị nghĩ đến yêu cầu này. 

https://www.courts.ca.gov/documents/dv200info.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv130.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv130.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/mc030.pdf
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Trường hợp nào có thể là ví dụ của 
sự tống đạt theo cách khác? 
Đây là một số ví dụ những điều thẩm phán có 
thể ra lệnh nếu thẩm phán cho phép sự tống 
đạt theo cách khác trong vụ kiện của quý vị. 


Giữ lại một bản và gửi một bản sao 
đến nhà, địa chỉ gửi thư bằng đường 
bưu điện, hoặc nơi làm việc của 
người bị cấm 

Nếu quý vị có địa chỉ nhà, địa chỉ gửi thư bằng 
đường bưu điện (không phải hộp thư), hoặc địa 
chỉ nơi làm việc của người bị cấm, loại tống đạt 
này đòi hỏi người tống đạt của quý vị phải làm 
theo những bước sau: 

1 Đưa giấy tờ cho ai đó 18 tuổi trở lên đang 
sống tại nhà hoặc địa chỉ gửi thư của 
người bị cấm, hoặc người phụ trách tại nơi 
làm việc của người bị cấm; 

2 Xin tên của người đã nhận giấy tờ, và nói 
với người này rằng giấy tờ này là của yêu 
cầu lệnh cấm đối với người bị cấm; 

3 Gửi giấy tờ bằng đường bưu điện đến địa 
chỉ nhà, địa chỉ gửi thư, hoặc địa chỉ nơi 
làm việc của người bị cấm; 

4 Điền đầy đủ vào mẫu POS-010; và 

5 Nộp mẫu POS-010 cho tòa hoặc đưa mẫu 
đơn đã hoàn tất cho người yêu cầu lệnh 
cấm này để họ có thể nộp nó lên tòa. 

Loại tống đạt này được gọi là “dịch vụ được thay 
thế.” Hỏi trung tâm tự hỗ trợ tại địa phương của 
quý vị hoặc một luật sư để tìm hiểu cách đưa ra 
yêu cầu này. Tòa của quý vị có thể có những mẫu 
đơn mà quý vị có thể điền để đưa ra yêu cầu này. 

Công bố lên báo 
Quý vị sẽ phải trả tiền đăng báo mẫu DV-
210 tối thiểu là một tuần trong vòng ít nhất 

là bốn tuần liên tiếp. Thẩm phán sẽ phê chuẩn tờ 
báo mà người bị cấm có nhiều cơ hội sẽ đọc nhất. 
Để thực hiện đề nghị này, hãy hoàn tất những 
mẫu được liệt kê bên dưới và nộp chúng tại tòa. 

	` Mẫu FL-980; và 
	` Mẫu DV-210, mục 1 và 2. 

Nếu thẩm phán chấp thuận đề nghị của quý vị, hãy 
làm theo các phán lệnh thẩm phán ban ra. Những 
phán lệnh này thường được nêu trong mẫu FL-982. 

Sau khi đã đăng báo mẫu DV-210, nhớ lấy một 
bản xác nhận được ký tên của tòa báo kèm theo 
một bản sao của nội dung được đăng báo và ngày 
đăng báo. Bản xác nhận này thường được gọi là 
“Bằng Chứng của Việc Đăng Báo.” Sau khi quý vị 
nhận được xác nhận này, hãy mang nó đến tòa để 
nộp vào hồ sơ vụ kiện của quý vị. 


Đăng tin tại tòa 
Nếu quý vị không có tiền để trả cho việc 

đăng báo giấy tờ của quý vị, quý vị có thể xin thẩm 
phán được phép công bố một bản của mẫu DV-210 
tại tòa. Để hội đủ tiêu chuẩn, quý vị phải đáp ứng 
điều kiện để được miễn phí. Để đưa ra yêu cầu công 
bố giấy tờ tòa tại tòa, hãy hoàn tất những mẫu đơn 
được liệt kê bên dưới. Đem những mẫu đã hoàn tất 
đến nộp tại tòa. 

	` Mẫu FW-001; 
	` Mẫu FL-980; và 
	` Mẫu DV-210, mục 1 và 2.

Nếu thẩm phán cho phép quý vị tống đạt cho người 
bị cấm bằng cách này, quý vị phải tìm một người 
tống đạt (một người trưởng thành không bị giới hạn 
bởi lệnh cấm hoặc yêu cầu thư ký tòa án) công bố 
mẫu DV-210 giúp quý vị tại địa điểm được thẩm 
phán phê chuẩn trong vòng tối thiểu là 28 ngày. 
Sau khí nó đã được công bố trong số ngày được 
yêu cầu, nhờ người tống đạt của quý vị điền đầy đủ 
vào mẫu FL-985 và mẫu DV-250. Đem cả hai mẫu 
này đến tòa để nộp vào hồ sơ vụ kiện của quý vị.

New January 1, 2020

https://www.courts.ca.gov/documents/pos010.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/pos010.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv210.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv210.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl980.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv210.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl982.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv210.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fw001.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl980.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv210.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv210.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl985.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv250.pdf
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 Tôi có thể tống đạt bằng email  
hoặc bằng phương tiện điện 
tử không? 

Để tống đạt cho một ai đó bằng phương tiện điện 
tử, như thư điện tử hoặc tin nhắn, người mà quý vị 
tống đạt phải đồng ý để được tống đạt bằng đường 
điện tử. Trong trường hợp của quý vị, nếu người 
này đang lẫn tránh việc tống đạt, không có khả 
năng họ sẽ đồng ý được tống đạt bằng đường điện 
tử. Thẩm phán có thể yêu cầu quý vị gửi giấy tờ 
của quý vị bằng email hoặc bằng phương tiện điện 
tử cho người bị lệnh cấm như một cách để thông 
báo cho người bị cấm, nhưng thẩm phán cũng sẽ 
yêu cầu quý vị tống đạt cho người bị cấm bằng một 
cách khác, như một trong các ví dụ đã nêu ở trên. 

Tôi có thể được giúp đỡ về pháp 
lý ở đâu? 
Thông tin pháp lý được cung cấp miễn phí ở 

mọi quận hạt tại trung tâm tự hỗ trợ của tòa. Nhân 
viên có thể đưa ra các chọn lựa về pháp lý cho quý 
vị những sẽ không nói cho quý vị biết quý vị nên 
làm gì trong trường hợp của quý vị và sẽ không 
cung cấp cho quý vị sự đại diện về pháp lý. Để tìm 
trung tâm tự hỗ trợ tại địa phương của quý vị, hãy 
vào www.courts.ca.gov/selfhelp. 

Tôi có thể được giúp đỡ về vấn đề khác 
ở đâu? 
Để được chỉ dẫn về vấn đề an toàn hay được 
giúp đỡ về vấn đề khác, hãy gọi National Domestic 
Violence Hotline (Đường Day Nong về Bạo Hanh 
Trong Nha Toan Quốc) theo số 1-800-799-7233; 
TDD: 1-800-787-3224. 
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