
 

PA-005, Rev. 11/08 Vietnamese Trang 1 / 1 

THÔNG TIN TỐNG ĐẠT LỆNH BẢO VỆ 
 

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, đến Văn Phòng Thư Ký và dịch vụ 

phiên dịch sẽ được cung cấp.  
 

BỊ ĐƠN  
Tên của bị đơn:              
Địa chỉ nhà:               
Căn hộ số và/hoặc tầng:             
Màu sắc của nhà ở hoặc mô tả khác:          
Nếu sống với người khác, tên của người khác:          
Điện thoại: nhà/công ty/di động:                       
Những giờ mà bị đơn có nhiều khả năng ở nhà nhất:        
Tên của chủ lao động:             
Địa chỉ công ty:              
 
Lịch làm việc:  CN   T2   T3   T4   T5   T6   T7 Giờ làm việc: ___   AM/PM đến   
AM/PM 
          (Khoanh tròn các ngày làm việc) 
 
MÔ TẢ CƠ THỂ (Nếu biết)  PHƯƠNG TIỆN (Nếu biết) 
Ngày sinh:        Nhãn hiệu và năm:       
Chiều cao:        Loại/Kiểu xe:       
Cân nặng:        Màu sắc:        
Màu tóc:        Số đăng ký và tiểu bang:      
Màu mắt:               
Giới tính:         
Chủng tộc:  Da trắnge  Da đen  Châu Á hoặc Người đảo Thái Bình Dương  Người thổ 
dân Mỹ/Người Alaska bản xứ  Không biết  
 
Nếu quý vị không thể cung cấp những thông tin trên, vui lòng liệt kê dưới đây tên, địa chỉ và số điện 
thoại của bất kỳ người nào có thể giúp nhân viên tống đạt xác định vị trí của bị đơn:   
              
              
 
THÔNG TIN THÊM 
Bị đơn có sở hữu súng hoặc vũ khí khác không?          
Nếu có, vũ khí thường được giữ ở đâu?           
Bị đơn có tiền sử bạo hành không?            
Có điều gì khác mà nhân viên tống đạt nên biết về bị đơn không?       
              
 
NGUYÊN ĐƠN 
Tên của Nguyên đơn:             
Địa chỉ (trừ khi bảo mật):             
Điện thoại: nhà/công ty/di động (Trừ khi bảo mật):         


