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“Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt” là gì?

“Tống Đạt” là gì?
Tống đạt là hành động giao giấy tờ pháp lý cho bên còn lại. Có nhiều kiểu tống đạt—trực tiếp, qua đường bưu điện và
những cách khác. Đây là mẫu để “tống đạt trực tiếp” hay đích thân tống đạt. Ðơn Xin Lệnh Cấm Hành Hạ Người Cao
Niên hoặc Người Lớn Sống Nương Tựa (Mẫu EA-100), Thông Báo Phiên Tòa (Mẫu EA-109), và Lệnh Tạm Cấm (Mẫu
EA‑110) phải được tống đạt “trực tiếp”. Điều đó có nghĩa là người nào đó phải đích thân “tống đạt” giao bản sao các
mẫu cho người bị cấm. Không được tống đạt các mẫu này qua đường bưu điện.
Việc tống đạt sẽ cho người kia biết:
• Quý vị đang xin những lệnh nào
• Ngày phiên tòa
• Cách trả lời
Tại sao tôi phải tống đạt các lệnh?
• Cảnh sát không thể bắt giữ bất kỳ người nào vi phạm lệnh, trừ phi người đó biết về lệnh đó.
• Thẩm phán không thể cấp các lệnh vĩnh viễn, trừ phi người bị cấm đã được tống đạt.
Ai có thể tống đạt?
Hãy nhờ người nào đó mà quý vị biết, người tống đạt trát tòa hoặc cơ quan công
lực đích thân tống đạt (giao) bản sao các mẫu cho người bị cấm. Quý vị không
được gởi các mẫu cho người đó qua đường bưu điện.
Người tống đạt phải:
• Đủ 18 tuổi trở lên
• Không phải là quý vị hoặc bất kỳ người nào quý vị đang xin lệnh bảo vệ khỏi
người đó.

Không tống đạt qua đường
bưu điện!

Cảnh sát trưởng có thể được ủy quyền để tống đạt các lệnh của tòa mà không tốn
chi phí.
“Người tống đạt trát tòa đã đăng ký” là một doanh nghiệp mà quý vị trả tiền để họ
giao các mẫu của tòa án. Hãy tìm “Process Serving” (Tống Đạt Trát Tòa) trong
Trang Vàng hoặc trên Internet.
(Nếu cơ quan công lực hoặc người tống đạt trát tòa sử dụng mẫu bằng chứng tống
đạt khác, hãy chắc chắn là quý vị liệt kê các mẫu đã tống đạt.)

Cách tống đạt
Yêu cầu người tống đạt:
• Đi đến chỗ người cần được tống đạt.
• Đảm bảo đó đúng là người cần được tống đạt. Hỏi tên người đó.
• Giao cho người đó bản sao tất cả giấy tờ được đánh dấu trên Mẫu
EA-200, Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt.
• Điền đầy đủ thông tin và ký mẫu Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt.
• Giao Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt đã ký cho quý vị.
Nếu người đó không nhận giấy tờ hoặc xé chúng thì sao?
• Nếu người đó không nhận giấy tờ, chỉ cần để giấy tờ ở gần họ.
• Nếu người đó xé giấy tờ cũng không quan trọng. Việc tống đạt vẫn có hiệu lực.

Judicial Council of California www.courts.ca.gov
Revised January 1, 2012, Optional Form

“Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt” là gì?

(Ngăn Ngừa Hành Hạ Người Cao Niên hoặc Người
Lớn Tuổi Sống Nương Tựa)

EA-200-INFO V, Trang 1/2

EA-200-INFO V

“Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt” là gì?

Khi nào phải tống đạt các lệnh?
Điều đó còn tùy. Để biết ngày chính xác, quý vị phải xem hai nội dung trong Mẫu EA-109, Thông Báo Phiên Tòa:
Trước tiên, hãy xem ngày phiên tòa trên trang 1
của Mẫu EA-109.

Tiếp theo, hãy xem số ngày trong mục 5 trên trang 2
của Mẫu EA-109.

Xem lịch. Lấy ngày phiên tòa trừ đi số ngày trong mục 5 . Đó chính là ngày cuối cùng phải tống đạt các lệnh. Quý vị
luôn có thể tống đạt sớm hơn ngày đó.
Nếu không có ngày nào được đánh dấu hoặc ghi trong mục 5 , quý vị phải tống đạt các lệnh ít nhất năm ngày trước khi
xét xử.
Ai là người ký Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt?
Chỉ có người tống đạt các mẫu mới có thể ký Mẫu EA-200, Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt. Quý vị không ký mẫu
này; người bị cấm không cần ký mẫu này.
Tôi cần làm gì với Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt đã hoàn thiện?
Nếu người nào đó không phải cảnh sát trưởng tống đạt giấy tờ, quý vị cần:
• Tạo vài bản sao.
• Nộp bản gốc cho tòa án trước phiên xử của quý vị.
• Yêu cầu lục sự nhập giấy tờ vào Hệ Thống Viễn Thông Thi Hành Luật California (CLETS), một hệ thống máy
tính đặc biệt cho phép cảnh sát trên khắp tiểu bang tìm hiểu về các lệnh bảo vệ quý vị.
• Nếu lục sự cho quý vị biết tòa không thể nhập giấy tờ vào máy tính thì hãy lấy một bản sao Lệnh Tạm Cấm (Mẫu
EA-110) và Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt (Mẫu EA-200) cho cảnh sát địa phương của quý vị. Họ sẽ nhập
thông tin vào hệ thống máy tính của tiểu bang. Bằng cách đó, cảnh sát trên khắp tiểu bang sẽ biết lệnh cấm của
quý vị đã được tống đạt.
• Mang theo bản sao Bằng Chứng Đích Thân Tống Đạt đã hoàn thiện tới phiên xử của quý vị.
• Luôn giữ một bản sao dự phòng các lệnh cấm của quý vị vì sự an toàn của quý vị.
Nếu là người tống đạt giấy tờ, cảnh sát trưởng sẽ giúp quý vị gởi bằng chứng tống đạt cho tòa và CLETS.
Nếu tôi không thể tống đạt các lệnh trước ngày phiên tòa thì sao?
Trước phiên xử của quý vị, hãy điền đầy đủ thông tin và nộp Mẫu EA-115, Đơn Xin Dời Ngày Phiên Tòa và Tái Cấp
Lệnh Tạm Cấm. Mẫu này sẽ yêu cầu tòa đưa ra ngày phiên tòa mới và kéo dài các lệnh của quý vị cho đến ngày đó. Hãy
hỏi lục sự để lấy mẫu đó. Sau khi tòa tái cấp các lệnh, hãy đính kèm bản sao Mẫu EA-116, Thông Báo Ngày Xử Mới và
Lệnh về Việc Tái Cấp, vào bản sao các lệnh ban đầu của quý vị. Hãy yêu cầu lục sự nhập Mẫu EA-116 vào CLETS hoặc
lục sự có thể yêu cầu quý vị hoặc luật sư của quý vị giao bản sao cho cảnh sát. Bằng cách đó, cảnh sát sẽ biết các lệnh
của quý vị vẫn có hiệu lực.
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