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BẢO MẬT 
TÒA THƯỢNG THẨM CỦA TIỂU BANG VERMONT 

Địa Chỉ của Đương Sự để nhận Thông Báo 
Quận Sổ ghi án số 

Tên 

Các Quy Tắc Tố Tụng Dân Sự của Tòa Án Vermont quy định rằng các bên nộp hồ sơ trong các vụ theo 
dõi và tấn công tình dục phải cung cấp cho tòa án địa chỉ và số điện thoại. Địa chỉ và số điện thoại quý 
vị cung cấp sẽ để cho tòa án liên hệ về vụ việc của quý vị. Vui lòng điền thông tin bên dưới: 

Để thuận tiện cho Tòa Án liên lạc về vụ việc của tôi, địa chỉ của tôi là: 

Địa chỉ gửi thư: 

Thành phố, Tiểu bang. Mã Zip 

Địa chỉ Email 

Điện thoại (Nơi làm việc) Số điện thoại (Nơi làm việc) Số điện thoại (Nhà riêng) 

Địa chỉ và (các) số điện thoại quý vị đã cung cấp trong vụ việc này sẽ không được cung cấp cho bất kỳ 
ai nếu không có sự cho phép của quý vị. Quý vị có đồng ý với việc tiết lộ thông tin này không? 

 Có  Không 

Chữ ký Ngày 

Thông tin quan trọng: Quy tắc yêu cầu tòa án giữ bí mật địa chỉ và số điện thoại của quý vị CHỈ áp 
dụng cho các vụ việc theo dõi và tấn công tình dục. Nếu quý vị có các vụ việc khác tại tòa án và 
muốn tòa giữ bí mật địa chỉ và số điện thoại của quý vị trong những vụ việc đó, quý vị phải gửi 
đơn yêu cầu trong mỗi vụ việc. Yêu cầu của quý vị sẽ được chuyển đến thẩm phán. Thẩm phán sẽ 
ra quyết định cuối cùng.
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