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TIỂU BANG MAINE 
        TÒA ÁN QUẬN 
        Địa điểm      
        Số sổ ghi án      
 
Nguyên đơn:              LƯU Ý: Mẫu đơn này chỉ nhằm  

 riêng lẻ và thay mặt cho:             mục đích tham khảo. Vui lòng điền đầy  
            đủ bằng tiếng Anh bằng tiếng Anh vào  

 thay mặt cho:          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. 
          ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI 
đối với              LỆNH BẢO VỆ 
Bị đơn:         (19-A M.R.S.A. §§ 4006(6))     

 thay mặt cho:       (5 M.R.S.A. 4655(2)) 
        (và Bản khai có tuyên thệ được kèm theo)  
 
 Nguyên đơn đã nhận được Lệnh Bảo Vệ đối với bị đơn từ tòa án này. Lệnh này sẽ hết hạn vào 
ngày      . 
 Nguyên đơn tin rằng việc kéo dài Lệnh Bảo Vệ này là cần thiết để bảo vệ nguyên đơn và/hoặc 
(các) con vị thành niên của nguyên đơn. Vì vậy, nguyên đơn đề nghị kéo dài Lệnh này trong vòng   
   (thời gian kéo dài yêu cầu). Nếu không thể tổ chức buổi điều trần đối với yêu cầu này 
trước khi Lệnh Bảo Vệ hết hạn, thì nguyên đơn đề nghị tòa án ban hành lệnh một phía kéo dài Lệnh bảo 
Vệ trong khi chờ phiên điều trần về yêu cầu này. Nếu lệnh một phía được yêu cầu, tôi tuyên bố rằng việc 
kéo dài là cần thiết vì những lý do sau đây: ________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Ngày:               
         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 
và Bản khai có tuyên thệ nói trên cùng với các tài liệu kèm theo là đúng sự thật trước tôi, 

 
Ngày:                

                   (Phó) thư ký 
****************************************************************************** 

THÔNG BÁO ĐIỀU TRẦN 
 Các bên được thông báo rằng buổi điều trần về vấn đề này được sắp xếp vào ngày    
lúc    (am) (pm) tại tòa án ở: 
              
           (Phó) thư ký 
****************************************************************************** 

LỆNH MỘT BÊN KÉO DÀI LỆNH BẢO VỆ 
 Tòa án kéo dài Lệnh Bảo Vệ được ban hành vào ngày        
trong khi chờ buổi điều trần về Đề Nghị Kéo Dài của Nguyên Đơn. Lệnh Bảo Vệ này sẽ vẫn có hiệu lực 
cho đến ngày điều trần. Bản sao của Lệnh này sẽ được thư ký cung cấp cho cơ quan thi hành pháp luật 
có thẩm quyền tại nơi cư ngụ của nguyên đơn. Tòa án RA LỆNH rằng bản sao của Lệnh này sẽ được 
tống đạt đến bị đơn bởi:        
    (cơ quan thi hành pháp luật) 
Ngày:               
           Thẩm phán, Tòa án Quận 
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HỒI ĐÁP DỊCH VỤ 
 

    , ss. 
  
 Vào ngày        , lúc           (am) (pm), 
 Tôi đã gửi Đơn Đề Nghị Kéo Dài Lệnh bảo Vệ / Lệnh Kéo Dài bằng cách trực tiếp chuyển một bản đến 
bị đơn lúc               
               
    
               
          Viên chức được ủy quyền 
 


