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TIỂU BANG VERMONT

TÒA THƯỢNG THẨM BỘ PHẬN DÂN SỰ 

Đơn vị  Sổ ghi án số  

Nguyên Đơn Ngày sinh Bị Đơn Ngày sinh 

Ý ĐỊNH THEO ĐUỔI HOẶC RÚT LẠI KHIẾU NẠI 

Rình rập 

CHIẾU THEO 12 V.S.A. §5133 

Đánh dấu vào ô thích hợp 

☐ Tôi hiểu rằng yêu cầu cứu trợ khẩn cấp của tôi đã bị từ chối. Theo đây, tôi rút lại yêu cầu của mình cho một phán quyết chung

cuộc đối với hành vi rình rập chiếu theo 12 V.S.A. §5133.

HOẶC 

☐ Mặc dù thực tế là yêu cầu cứu trợ khẩn cấp của tôi đã bị từ chối, tôi vẫn có ý định theo đuổi yêu cầu để có án lệnh chung cuộc đối

với hành vi rình rập chiếu theo 12 V.S.A. §5133. Tôi yêu cầu tổ chức phiên điều trần.

Chữ ký của Nguyên Đơn Ngày 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 

Ý ĐỊNH THEO ĐUỔI HOẶC RÚT LẠI KHIẾU NẠI CHO ÁN LỆNH BẢO VỆ CHỐNG LẠI HÀNH VI RÌNH RẬP 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG DÀNH CHO NGUYÊN ĐƠN 

Nếu không có yêu cầu điều trần nào được nộp trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày án lệnh từ 

chối được ban hành, yêu cầu cho án lệnh chung cuộc sẽ coi là được rút lại. 

THÔNG TIN DÀNH CHO NGUYÊN ĐƠN VÀ BỊ ĐƠN 

VỀ QUYỀN ĐƯỢC ĐẠI DIỆN BỞI LUẬT SƯ 

Mặc dù quý vị có thể tự đại diện cho mình tại bất kỳ phiên điều trần nào trong quá trình tố tụng này, 

nhưng quý vị cũng có thể tham khảo ý kiến hoặc được luật sư đại diện. Nếu quý vị thuê luật sư đại diện 

cho mình, luật sư của quý vị phải thông báo với Tòa Án và bên kia rằng họ sẽ đại diện cho quý vị. Cả hai 

bên đều có quyền nhận được “thông báo” trước bất kỳ phiên điều trần nào rằng bên đối lập sẽ được 

đại diện bởi một luật sư. Quy Tắc Tố Tụng Dân Sự của Vermont yêu cầu rằng thông báo đó phải được 

gửi trực tiếp cho bên đối lập hoặc luật sư của họ, qua điện thoại hoặc bằng văn bản và thông báo đó 

phải được gửi trước phiên điều trần đủ thời gian để cho phép bên đối lập thuê luật sư của họ. Nếu quý 

vị không cung cấp thông báo như vậy cho bên đối lập và nếu bên không có luật sư yêu cầu, Tòa Án sẽ 

hoãn phiên điều trần trong một thời gian hợp lý để cho phép bên không có luật sư đại diện thuê được 

luật sư cho họ. 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG DÀNH CHO BỊ ĐƠN 

Tại phiên điều trần sẽ được tổ chức vào ngày và giờ được ghi rõ trên thông báo này, Tòa Án sẽ quyết 

định về việc có ban hành hay từ chối đưa ra án lệnh chung cuộc. Sau phiên điều trần, một án lệnh có 

thể được ban hành, và án lệnh này có thể vẫn có hiệu lực trong một khoảng thời gian xác định, sẽ được 

nêu trong án lệnh đó. Nếu quý vị không có mặt tại phiên điều trần, một án lệnh chấp nhận các yêu cầu 

cứu trợ của Nguyên Đơn có thể được ban hành chống lại quý vị nếu Tòa Án cho là phù hợp. 
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HỒI BÁO SAU KHI TỐNG ĐẠT 

TIỂU BANG VERMONT 
TÒA THƯỢNG THẨM   BỘ PHẬN 
Đơn vị   Sổ ghi án số  

 
Tôi là người được tống đạt: (đánh dấu mọi ô thích hợp)  

☐ Khiếu Nại, Bản Khai Hữu Thệ và Án Lệnh Tạm Thời 

☐ Án Lệnh Tạm Thời 

☐ Án Lệnh Chung Cuộc 

☐ Tờ Thông Tin Tống Đạt của Tòa Án 

☐ Án Lệnh Tạm Thời Đã Chỉnh Sửa/Sửa Đổi 

☐ Án Lệnh Chung Cuộc Đã Chỉnh Sửa/Sửa Đổi 

☐ Án Lệnh Sửa Đổi/Gia Hạn/Hủy Bỏ Lệnh 

☐ Án Lệnh Chung Cuộc Được Gia Hạn 

☐ Án Lệnh Tạm Thời Được Gia Hạn 

☐ Từ Chối Cứu Trợ Khẩn Cấp  
Ý Định Theo Đuổi  
Thông báo điều trần 

Đối với  bởi:   

  

Ngày:  Thời gian:      Sáng    Chiều/Tối Địa điểm:   
 

Ngày Tên, chức vụ và cơ quan của Viên Chức Chữ ký của Viên Chức 

 Chấp Nhận Tống Đạt 

 Theo đây tôi tiếp nhận tống đạt án lệnh này. 

Phí Ngày Chữ ký 

Phí Tống Đạt  

_____ Dặm X $0. _____ mỗi dặm  (vui lòng nhập hoặc viết tên bằng chữ in hoa) 

Tổng  
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