
TIỂU BANG VERMONT 

TÒA THƯỢNG THẨM TÒA GIA ĐÌNH 

Đơn vị Hồ sơ số 

Tên của Trẻ (dưới 18 tuổi) Ngày sinh Bị Đơn Ngày sinh 

V. 

Thông tin của Nguyên Đơn (nộp thay cho trẻ): 

Tên:  __________________________________________________  

Ngày sinh:  _____________________________________________  

Mối quan hệ với Trẻ:  _____________________________________  

Thông tin của Bị Đơn: 

Tên:  __________________________________________________   

Địa chỉ đường:  ____________________________________________________________________________________  

Thị trấn:   ________________________________________            Tiểu Bang:   ________________  Mã Zip:  ____________  

Khiếu Nại Để Được Cứu Trợ Khỏi Lạm Dụng Thay Cho Trẻ 

Mối quan hệ của Bị Đơn với Trẻ 

 Cha mẹ/Người giám hộ 

 Thành viên gia đình (mô tả mối quan hệ)  ____________________________________________   

 Người sống hoặc đã sống trong hộ gia đình với trẻ 

 Trẻ và bị đơn có hoặc đã có một mối quan hệ hẹn hò 

 Khác (mô tả mối quan hệ) ___________________________________________________________________________ 

Án Lệnh Tòa Án hoặc Thủ Tục Tố Tụng Hiện Hữu 
Có án lệnh hoặc một thủ tục tố tụng của tòa án hiện hữu đang chờ xử lý liên quan đến quý vị, Bị Đơn và/hoặc (các) trẻ trong Đơn 
Khiếu Nại này không? 

Không Có Không Có 

Ly Hôn/Ly Thân Hủy Bỏ Kết Hợp Dân Sự 

Cứu Trợ Khỏi Lạm Dụng Tội Phạm 

Quyền Làm Cha Mẹ Quyền Giám Hộ 

Trẻ Vị Thành Niên (DCF) Cấp Dưỡng Con Trẻ 

Tiểu Bang  _____________________________________  Quận  ___________________________________________  

Luật Sư cho Nguyên Đơn  ________________________  Luật Sư cho Bị Đơn ________________________________  

Dữ Kiện 

1. Vào ngày  Bị Đơn: 
(ngày xảy ra sự cố nghiêm trọng nhất) 

Đã lạm dụng trẻ có tên ở trên (bị thương tổn về thể chất hoặc đối xử với trẻ theo cách khác khiến tính mạng, sức khỏe, sự 
phát triển hoặc phúc lợi của trẻ gặp nguy hiểm.) 

Bị Đơn là cha mẹ/người giám hộ hợp pháp của trẻ có tên ở trên và (1) đã trừng phạt thể xác vì tức giận, hoặc (2) trừng phạt 
thể xác trẻ có tên ở trên một cách quá mức, vô lý hoặc tàn nhẫn. 

Đã theo dõi trẻ có tên ở trên như được định nghĩa trong 12 V.S.A. §5131 (6). 

Đã tấn công tình dục hoặc lạm dụng tình dục trẻ có tên ở trên theo định nghĩa trong 15 V.S.A. §5131(5). 

Đã tìm cách gây ra hoặc gây ra tổn hại về thể chất đối với trẻ có tên ở trên. 

Đã khiến trẻ có tên ở trên sợ hãi về tổn hại thể chất nghiêm trọng sắp xảy ra. 
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2. Có nguy cơ bị lạm dụng thêm đối với  đứa trẻ  (những) trẻ khác trong hộ gia đình có tên dưới đây: 

Tên của trẻ Ngày sinh Mối quan hệ với Nguyên 
Đơn

Mối quan hệ với Bị Đơn 

 ______________________ 

3. Bị Đơn đã sử dụng, trưng bày hoặc đe dọa sử dụng súng chống lại trẻ có tên ở trên hoặc chống lại một thành viên trong gia đình.

4. Bị Đơn bị giam giữ và đã bị kết án bởi một trong những tội danh được quy định trong 15 V.S.A.§1103(c)(1)(B).

5. (Những) trẻ có tên ở trên sẽ bị buộc phải rời khỏi nơi ở hiện tại của mình và sẽ không có nơi ở trừ khi

Bị Đơn được lệnh rời khỏi nơi cư trú tại: _______________________________________________ .

Nơi cư trú     thuộc sở hữu    được thuê/cho thuê nhân danh   Nguyên Đơn nộp đơn thay mặt cho 

(các) trẻ có tên ở trên    Bị Đơn   Cả hai  Khác 
Yêu Cầu Cứu Trợ 

Nguyên Đơn yêu cầu tòa án: 

ra lệnh Bị Đơn không lạm dụng (các) trẻ em có tên ở trên và không can thiệp vào quyền tự do cá nhân của trẻ. 

ra lệnh Bị Đơn không được theo dõi hoặc lạm dụng tình dục (các) trẻ em có tên ở trên. 

ra lệnh Bị Đơn rời khỏi nơi cư trú ngay lập tức (được xác định trong mục số 5 ở trên) và quyền sở hữu duy nhất được trao cho 
Nguyên Đơn chăm sóc (các) trẻ em có tên ở trên. 

ra lệnh Bị Đơn không được sở hữu hoặc mua súng cầm tay trong thời hạn của án lệnh này. 

ra lệnh Bị Đơn giao nộp ngay lập tức tất cả vũ khí thuộc quyền sở hữu, đang sở hữu hoặc kiểm soát của Bị Đơn cho cơ quan 
thực thi pháp luật. 

ra lệnh Bị Đơn không được đối xử tàn nhẫn với thú cưng của các bên hoặc thú cưng của (các) trẻ em có tên ở trên. 

trao quyền sở hữu và kiểm soát tạm thời bất kỳ thú cưng nào thuộc sở hữu của các bên hoặc của (các) trẻ có tên ở trên cho 
Nguyên Đơn. 

ra lệnh Bị Đơn tránh xa _____________ foot khỏi (các) trẻ có tên ở trên bằng bất kỳ cách nào. 

ra lệnh Bị Đơn không được tiếp xúc với (các) trẻ vị thành niên có tên ở trên dưới bất kỳ hình thức nào. 

trao cho Nguyên Đơn nộp đơn khiếu nại Quyền và Trách Nhiệm Của Cha Mẹ tạm thời đối với (những) trẻ có tên dưới đây: 
(Con của Nguyên Đơn và Bị Đơn) 

Tên của trẻ Ngày sinh Mối quan hệ với Nguyên 
Đơn

Mối quan hệ với Bị Đơn 

 Khác:  ______________________________________________________________________________________  

ra lệnh rằng việc tiếp xúc của Bị Đơn với (những) trẻ có tên ở trên được giám sát bởi: tại 
. 

ra lệnh Việc Trao Đổi (các) trẻ có tên ở trên để tiếp xúc với cha mẹ của trẻ diễn ra tại 
 ________________________________ được giám sát bởi . 

ra lệnh Bị Đơn không được dùng bất kỳ loại thuốc nào được quản lý trừ khi được bác sĩ kê đơn cho Bị Đơn hoặc uống rượu ít 
nhất 8 giờ trước khi tiếp xúc theo lịch hẹn hoặc trong khi tiếp xúc với (các) trẻ có tên ở trên và Nguyên Đơn có thể hủy buổi 
tiếp xúc theo lịch hẹn nếu Bị Đơn dường như đang bị say. 

ra lệnh Bị Đơn không được trừng phạt thể xác (các) trẻ có tên ở trên dưới bất kỳ hình thức nào. 

ra lệnh Bị Đơn trả tiền cấp dưỡng con trẻ tạm thời cho (các) trẻ có tên ở trên. 

Khác: ________________________________________________________________________________________________ 

Nguyên Đơn yêu cầu trên cơ sở khẩn cấp việc cứu trợ giống như đã yêu cầu ở trên, trong phạm vi có thể áp dụng 

Các dữ kiện để hỗ trợ yêu cầu cứu trợ này có thể được tìm thấy trong bản khai có tuyên thệ kèm theo của Nguyên Đơn. 

Ngày tháng 

Chữ ký của Nguyên Đơn/Luật sư của Nguyên Đơn 
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