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            TIỂU BANG MAINE  TÒA ÁN QUẬN 
            Địa điểm     
           Số sổ ghi án     
Nguyên đơn:        

 riêng lẻ và thay mặt cho: 
         
          ĐƠN KIỆN XIN BẢO VỆ 

 thay mặt cho:       VÌ BỊ LẠM DỤNG NGƯỢC ĐÃI 
            (19-A M.R.S. §§ 4001-4014) 
        
đối với  
Bị đơn:                          

 thay mặt cho:           
 1.  Thông tin của Nguyên đơn:  Tên:             
Giới tính:  Nữ  Nam   Ngày sinh:         
Địa chỉ nhà, thành phố và số điện thoại hiện tại: (chỉ liệt kê tên của quý vị nếu địa chỉ sẽ được bảo mật và hoàn tất mẫu  
PA-015, Bản khai có tuyên thệ về Địa chỉ bảo mật, quý vị có thể lấy mẫu này từ thư ký).      
                             
Nếu khác, địa chỉ gửi thư:              
  2. Thông tin của Bị đơn:  Tên:             
Giới tính:  Nữ  Nam   Ngày sinh:           
Chủng tộc:    Da trắng   Da đen   Châu Á hoặc Người dân đảo Thái Bình Dương  Người thổ dân Mỹ hoặc 
Người Alaska bản địa   Không biết  
Địa chỉ nhà, thành phố và số điện thoại hiện tại: ____________________________________          
_____________________________________________________________________________                  
Nếu khác, địa chỉ gửi thư:___________________________________________________      
 3. Nơi cư ngụ trước đây của Nguyên đơn (nếu khác với ở trên) mà nguyên đơn đã rời khỏi để tránh bị lạm dụng: (địa chỉ 
đường, thành phố, tiểu bang):               
  4. Mối quan hệ của Nguyên đơn với bị đơn là:  người phối ngẫu;   người phối ngẫu trước đây;   cha/mẹ của 
(các) con tôi;  trẻ vị thành niên của thành viên gia đình;  người thân;   bạn tình trước đây hoặc hiện tại;   cùng 
sống chung trước đây hoặc hiện tại;  bạn hẹn hò;  nạn nhân lạm dụng tình dục của bị đơn;  nạn nhân quấy rối của bị 
đơn;  nạn nhân của việc phân tán hình ảnh cá nhân không được phép hoặc  Nguyên đơn trên 60 tuổi, hoặc người trưởng 
thành phụ thuộc, hoặc người trưởng thành bất lực và bị đơn là thành viên gia đình mở rộng của nguyên đơn (liên quan theo 
huyết thống, nhận nuôi hoặc hôn nhân) hoặc người chăm sóc không được trả tiền. Nếu không có điều nào nêu trên, mô tả mối 
quan hệ:  
                 
 5. Nguyên đơn và bị đơn là cha mẹ của (các) con sau đây. 
  Tên     Ngày sinh  Giới tính            Địa chỉ hiện tại 
                     
                     
                     
 Trình bày dưới đây địa điểm và những người mà trẻ sống cùng trong vòng 5 năm qua. 
 Tên và địa chỉ hiện tại của      Ngày tháng trẻ sống  Thị trấn và Tiểu bang nơi trẻ 
 người mà trẻ sống cùng         với người đó           sống với người đó     
                    
                    
                    
 6.  Người có nơi cư ngụ chính của (các) trẻ có tên nói trên là         
                 
 7. Nguyên đơn không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào, và không có thông tin về, vụ việc khác tại tòa ở bất kỳ tiểu 
bang nào liên quan đến quyền giám hộ trẻ trừ những trường hợp sau đây:  Li hôn hoặc Vụ kiện về vấn đề gia đình   

 Quyền giám hộ bảo vệ    Khác (mô tả loại vụ việc khác)         
 8. Không người nào khác ngoài các bên có quyền giám hộ thể chất đối với trẻ, hoặc tuyên bố có quyền giám hộ hoặc 
quyền thăm con đối với (những) trẻ này, trừ những trường hợp sau:         
 9.  Đánh dấu tất cả nếu thích hợp:  
    Tôi đang gặp nguy hiểm bị lạm dụng trực tiếp và hiện tại bởi bị đơn và tôi đề nghị tòa án ban hành     
   lệnh bảo vệ tôi tạm thời mà không cần thông báo trước cho bị đơn.   
    (Các) con của tôi đang gặp nguy hiểm bị lạm dụng trực tiếp và hiện tại bởi bị đơn và tôi đề nghị tòa án ban hành   
   lệnh bảo vệ cho (các) con vị thành niên của tôi tạm thời mà không cần thông báo trước cho bị đơn.   
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   Tôi không đề nghị lệnh tạm thời.  
 

 10. Trả lời những câu hỏi sau đây: 
  Bị đơn có  quyền tiếp cận  sở hữu  sử dụng  súng, súng nạp đạn ngay nòng, cung hoặc ná để để đe dọa, 
hăm dọa hoặc lăng mạ không?  Có  Không 
  Nếu có, vui lòng giải thích:             
                  
 11. Lời tuyên bố bảo vệ khỏi bị ngược đãi, lạm dụng của tôi dựa trên những sự kiện sau đây: Mô tả sự ngược đãi, lạm 
dụng. Nêu rõ người thực hiện hành vi ngược đãi, lạm dụng, thời gian xảy ra và người bị lạm dụng. (Nếu cần thêm chỗ, hãy 
đính kèm thêm tờ khác.)  
                  
                  
 12. Một hoặc cả hai bên liên quan đến những vụ việc có liên quan sau đây: 
   Li hôn hoặc vụ kiện về vấn đề gia đình    Bảo vệ khỏi bị lạm dụng     Đơn khiếu tố hình sự  
Nếu có bất kỳ lệnh của tòa án nào quyết định về quyền giám hộ, thăm con, v.v. đối với (những) người con hoặc bất kỳ lệnh  
của tòa án nào chống lại bị đơn hoặc bất kỳ vụ kiện nào còn chờ xét xử chống lại nguyên đơn hoặc bị đơn, trình bày chi tiết:  
                  
 13.  Đã, đang hoặc sẽ nhận được các khoản phúc lợi hỗ trợ công cộng dành cho trẻ. 
   Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh đã được liên lạc để thu xếp, xem xét, thay đổi hoặc thi hành lệnh trợ cấp nuôi con  
đối với (các) trẻ này. (Nếu lệnh như vậy đã được ban hành, phải kèm theo một bản lệnh với đơn đề nghị này). Nếu một  
trong các câu trên được đánh dấu chọn, quý vị phải gửi một bản đơn đề nghị này lên Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh, Support  
Enforcement Division, Central Office Supervisor, State House Station 11, Augusta, ME 04333-0011. 
 14.  Với tất cả sự hiểu biết của cá nhân người ký tên dưới đây, bị đơn không phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ như được 
xác định trong Đạo Luật Trợ Giúp Quân Nhân về Dân Quyền năm 2003 (50 App USC §511). Sự kiện này được chứng minh 
bởi các sự kiện sau đây về nơi cư ngụ, việc làm, v.v.:             
                    
 
 VÌ VẬY, TÔI ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN: 

  (a) Ban hành lệnh buộc bị đơn ngưng ngược đãi tôi và  (các) con vị thành niên của tôi đang sống trong gia đình. 
  (b) Ban hành lệnh buộc bị đơn không liên lạc với tôi, dù trực tiếp hay gián tiếp  hoặc (các) con vị thành niên của tôi. 
  (c) Ban hành lệnh buộc bị đơn không vào nơi cư ngụ riêng của tôi. 
 (d) Ban hành lệnh buộc bị đơn ngưng liên tục đi theo tôi hoặc ở tại, hoặc ở vùng lân cận, nhà của tôi, trường học, sở làm 

hoặc nơi làm việc mà không có lý do thích hợp. 
  (e) Ban hành lệnh buộc bị đơn không sở hữu hay sử dụng súng, súng nạp đạn ngay nòng, cung hoặc ná hoặc vũ khí nguy 

hiểm. 
 (f) Ban hành lệnh buộc bị đơn gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc trả lại các hình ảnh cá nhân hoặc hướng dẫn việc gỡ bỏ, tiêu hủy  

  hoặc trả lại hình ảnh cá nhân, chấm dứt việc phổ biến các hình ảnh cá nhân và cấm bất kỳ trường hợp tiếp tục phổ   
  biến hình ảnh cá nhân nào. 

  (g) Cho phép tôi có quyền sở hữu và ban hành lệnh buộc bị đơn rời khỏi ngay lập tức và không trở lại nơi cư ngụ của tôi   
  tại:                

 (h) Cho phép tôi có quyền sở hữu tài sản cá nhân và gia đình sau đây bao gồm thú nuôi và ban hành lệnh buộc bị đơn    không làm thương tổn hoặc đe dọa làm thương tổn bất kỳ động vật nào (tên/mô tả động vật):      
                 

 (i) Cho phép tôi quyền giám hộ (những) trẻ sau đây (tên và tuổi):         
                 

 (j) Cho phép bị đơn có các quyền thăm viếng sau đây với trẻ:         
                 
                 

 (k) Ban hành lệnh buộc bị đơn phải gặp tư vấn, trả tiền trợ cấp cho tôi và/hoặc (các) con của chúng tôi, thanh toán các  
  tổn thất do mất lương hoặc thương tổn, thanh toán phí tòa án và phí luật sư, cũng như ban hành bất kỳ lệnh cần  
  thiết nào khác. 

 (l) Các biện pháp giảm nhẹ yêu cầu khác:           
 
Ngày:                
          Chữ ký của Nguyên đơn 
 Nguyên đơn có tên nói trên đã đích thân có mặt, ký tên và tuyên thệ những trình bày trong đơn đề nghị nói trên là đúng  
sự thật trước tôi, 
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Ngày:                 
                    (Thư ký) (Công chứng viên) (Luật sư)   


