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Case Number:  
Số Hồ Sơ:

Ðừng Nộp

If ordered by a judge to use this form, complete items 1 , and 2 only.
Nếu thẩm phán ra lệnh phải dùng mẫu này, chỉ hoàn tất các mục  1 , và  2  .

1  Person asking for protection:  
Người yêu cầu sự bảo vệ:

Chỉ Ðể Thông Tin

2  Notice to (name of person to be restrained): 
Thông báo cho (tên của người bị cấm):

Chỉ Ðể Thông Tin

The person in 1 is asking for a Domestic Violence 
Restraining Order against you. 

Người ở mục  1  yêu cầu một Lệnh Cấm
Bạo Hành Trong Nhà đối với quý vị.

— The court will complete the rest of this form —  
— Tòa sẽ hoàn tất phần còn lại của mẫu này — 

3  You have a court date  
Quý vị có ngày ra tòa
 Name and address of court, if different from above:
Date Ngày: 	 Tên	và	địa	chỉ	của	tòa,	nếu	khác	với	ở	trên:
Time Thời	gian:	  
Dept. Ban:  
Room Phòng:	  

What if I don’t go to my court date? 
If you do not go to your court date, the judge can grant a restraining order that limits your contact with 
the person in 1 . If you have a child with the person in 1 , the court could make orders that limit your 
time with your child. Having a restraining order against you may impact your life in other ways, including 
preventing you from having guns and ammunition. If you do not go to your court date, the judge could 
grant everything that the person in 1 asked the judge to order.

Nếu tôi không ra tòa vào ngày ra tòa của tôi thì sao? 
Nếu	quý	vị	không	ra	tòa	vào	ngày	ra	tòa	của	quý	vị,	thẩm	phán	có	thể	ban	hành	một	lệnh	cấm,	
giới	hạn	sự	liên	lạc	của	quý	vị	với	người	ở	mục		1 .	Nếu	quý	vị	có	con	với	người	ở	mục	 1 ,	tòa	
có	thể	ban	hành	những	phán	lệnh	giới	hạn	thời	gian	quý	vị	ở	với	con	của	quý	vị.	Việc	có	một	
lệnh	cấm	đối	với	quý	vị	có	thể	ảnh	hưởng	đến	đời	sống	của	quý	vị	dưới	những	hình	thức	khác,	
bao	gồm	việc	không	cho	quý	vị	sở	hữu	súng	và	đạn.	Nếu	quý	vị	không	ra	tòa	vào	ngày	ra	tòa	
của	quý	vị,	thẩm	phán	có	thể	phê	chuẩn	mọi	thứ	mà	người	ở	mục	 1 xin	thẩm	phán	ban	lệnh.
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How do I find out what the person in 1 is asking for?
To find out what the person in 1 is asking the judge to order, go to the courthouse listed at the top of 
page 1. Ask the court clerk to let you see your case file. You will need to give the court clerk your case 
number, which is listed above and on page 1. The request for restraining order will be on form DV-100,  
Request for Domestic Violence Restraining Order.

Làm cách nào tôi biết được người ở mục 1 đang yêu cầu việc gì?
Để	biết	được	người	ở	mục		1  đang	yêu	cầu	thẩm	phán	ban	hành	lệnh	gì,	hãy	đến	tòa	được	nêu	
ở	đầu	trang	1.	Xin	thư	ký	của	tòa	cho	quý	vị	xem	hồ	sơ	vụ	việc	của	quý	vị.	Quý	vị	sẽ	cần	phải	
đưa	cho	thư	ký	tòa	án	số	hồ	sơ	của	quý	vị,	được	nêu	ở	trên	và	ở	trang	1.	Yêu	cầu	lệnh	cấm	lại	
gần	ở	mẫu	DV-100,	Ðơn Xin Lệnh Cấm Bạo Hành Trong Nhà.

Where can I get help?
Free legal information is available at your local courts self-help center. Go to www.courts.ca.gov/selfhelp 
to find your local center.

Tôi có thể xin giúp đỡ ở đâu?
Thông	tin	pháp	lý	miễn	phí	có	sẵn	tại	trung	tâm	tự	hỗ	trợ	tại	những	tòa	án	địa	phương	của	quý	
vị.	Hãy	vào www.courts.ca.gov/selfhelp	để	tìm	trung	tâm	tại	địa	phương	của	quý	vị.

Do I need a lawyer?
You are not required to have a lawyer, but you may want legal advice before your court hearing. For help 
finding a lawyer, you can visit www.lawhelpca.org or contact your local bar association.

Tôi có cần luật sư không?
Quý	vị	không	bắt	buộc	phải	có	luật	sư,	nhưng	quý	vị	có	thể	muốn	được	tư	vấn	pháp	lý	trước	
phiên	tòa	của	quý	vị.	Để	được	giúp	đỡ	tìm	một	luật	sư,	quý	vị	có	thể	vào www.lawhelpca.org 
hoặc	liên	hệ	với	luật	với	đoàn	luật	sư	tại	địa	phương	của	quý	vị.

[seal] 
[con dấu] 

Date (Ngày):   Clerk, by (Thư	ký,	bởi):	 ,
 Deputy (Phó)

New	January	1,	2020 Trát Hầu Tòa
(Lệnh Cấm Bạo Hành Trong Nhà)  

Case Number: Số Hồ Sơ:
Ðừng Nộp
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