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TIỂU BANG MAINE 
TÒA ÁN CẤP CAO       TÒA ÁN QUẬN 
________________________, ss.     Địa điểm ____________________ 
Sổ ghi án số _______________________    Sổ ghi án số  
       

LƯU Ý: Mẫu đơn này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Vui lòng 
điền đầy đủ bằng tiếng Anh vào phiên bản tiếng Anh của mẫu 
đơn này. Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy đến Văn  

_________________________Nguyên đơn Phòng Thư Ký và dịch vụ phiên dịch sẽ được cung cấp. 
                  
đối với        CÔNG NHẬN ĐÃ NHẬN 
__________________________ Bị đơn        LỆNH TRIỆU TẬP VÀ ĐƠN XIN HOẶC   
                      KIẾN NGHỊ SAU PHÁN QUYẾT 
                            M.R. Civ. P. 4(c)(1) 
 

LƯU Ý 
 Vui lòng ký tên xác nhận dưới đây và gửi lại mẫu này trong phong bì đã được dán tem, đề địa chỉ đính 
kèm theo đây để người gửi nhận được trong vòng 20 ngày từ ngày mẫu này được gửi đến quý vị qua đường bưu 
điện.  Nếu quý vị không gửi lại mẫu này, Tòa Án có thể đề nghị quý vị thanh toán chi phí gửi Lệnh Triệu Tập và 
Đơn Xin hoặc Kiến Nghị Sau Phán Quyết đối với quý vị.   

(Lưu giữ hồ sơ một bản sao biểu mẫu này và một bản Đơn Xin hoặc Kiến Nghị của quý vị.) 
______________                                                                                                                                                                                    

TUYÊN BỐ 
Khi ký tên, đề ngày và gửi lại mẫu này, tôi tuyên bố rằng tôi đã nhận một bản lệnh Triệu Tập và Đơn Xin hoặc 
một bản Kiến Nghị Sau Phán Quyết và rằng: 
 
LIÊN QUAN ĐẾN MỌI VỤ VIỆC CỦA TÒA ÁN DÂN SỰ, BAO GỒM LI HÔN, LI THÂN THUẬN Ý VÀ 
QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ, tôi hiểu rằng nếu tôi không đệ trình hồi âm Đơn Xin hoặc phản 
đối Kiến Nghị trong thời hạn mà pháp luật hoặc quy định của tòa án yêu cầu cũng như không trình diện trong tất 
cả các phiên họp và điều trần của tòa án, thì tòa án có thể ra phán quyết vắng mặt bất lợi cho tôi, và Nguyên đơn 
hoặc bên đề nghị có thể yêu cầu các lệnh khác chống lại tôi. 
 
LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VỤ VIỆC LI HÔN, LI THÂN THUẬN Ý VÀ QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA 
CHA MẸ, tôi hiểu rằng nếu tôi không đệ trình Hồi âm Đơn Xin, nhưng tôi muốn tiến hành điều trần về các vấn 
đề quyền và trách nhiệm cha mẹ đối với con của tôi, tiền cấp dưỡng cho vợ, tiền trợ cấp, phí luật sư và phân chia 
tài sản của vợ chồng và không phải của vợ chồng, tôi phải đệ trình mẫu Đăng Ký Trình Diện và trình diện tại mọi 
buổi họp và điều trần của tòa án.  Tôi có thể đệ trình Hồi Âm và Kháng Kiện (Mẫu FM/186/FM-187) đối với vụ 
việc li hôn hoặc đơn xin li hôn về quyền và trách nhiệm của cha mẹ. Nếu tôi dự kiến đệ trình Hồi Âm và Kháng 
Kiện, tôi hiểu rằng tôi có thể đệ trình trong vòng 20 ngày sau ngày gửi đơn xin li hôn. Quý vị có thể nhận được 
Hồi Âm và Kháng Kiện tại bất kỳ Tòa Án Quận nào hoặc tại địa chỉ www.courts.state.me.us. 
 
Ngày:  ____________________     

 
          
  Chữ ký 
 
Địa chỉ:        
           
 Điện thoại: (            )      
 

 
LƯU Ý QUAN TRỌNG 

QUÝ VỊ CÓ TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO CHO THƯ KÝ TÒA ÁN BIẾT VỀ BẤT KỲ THAY ĐỔI 
NÀO ĐỐI VỚI ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA QUÝ VỊ.  NẾU QUÝ VỊ KHÔNG THÔNG BÁO 
CHO THƯ KÝ VỀ BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI ĐỊA CHỈ HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA 
QUÝ VỊ, QUÝ VỊ CÓ THỂ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ BẤT KỲ CUỘC HỌP HOẶC 
ĐIỀU TRẦN NÀO CỦA TÒA ÁN. 
 
 
 


