PETITION FOR EMERGENCY RELIEF
IN CONNECTION WITH CLAIMS OF
SEXUAL VIOLENCE OR INTIMIDATION
ĐƠN XIN TRỢ GIÚP KHẨN CẤP LIÊN
QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI VỀ BẠO HÀNH
TÌNH DỤC HOẶC HĂM DỌA

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

COUNTY OF ____________

Mag. Dist. No:
Số Địa hạt Pháp lý
MDJ Name:
Tên MDJ

_________________________
vs.

Address:
Địa chỉ

_________________________

Telephone:
Điện thoại
Docket No / Số Ghi án:
Case Filed / Hồ sơ đã Nộp:

PETITION OF THE PLAINTIFF

ĐƠN XIN CỦA NGUYÊN ĐƠN

I, ______________________________________;

Tôi, ______________________________________;

(Name of Plaintiff - please print)

(Tên Nguyên đơn - vui lòng viết bằng chữ in)

hereby petition for emergency relief:

theo đây xin trợ giúp khẩn cấp:

 On behalf of myself
 On behalf of the following minor (child) (children) of whom

 Cho bản thân tôi
 Thay mặt cho (trẻ) (các trẻ) vị thành niên sau đây mà tôi

I am a (parent) (adult household member) (guardian).

là (cha mẹ) (người lớn trong gia đình) (người giám hộ).

am guardian.

hộ.

 On behalf of the following incapacitated person to whom I

 Thay mặt cho người mất năng lực sau đây do tôi giám

________________________________
(Name / Tên)

_____________________________________
(Address / Địa chỉ)

____________________
(Age / Tuổi)

________________________________
(Name / Tên)

_____________________________________
(Address / Địa chỉ)

____________________
(Age / Tuổi)

The cause for seeking relief is as follows:

MDJS 306A-BL (Vietnamese)

Lý do yêu cầu trợ giúp là như sau:
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Emergency relief is required because there is immediate
and present danger posed by the defendant to me and to
the above listed minor (child) (children) (incapacitated
person).
(Print additional names/addresses on a separate sheet of paper and attach
hereto.)

Trợ giúp khẩn cấp là cần thiết vì tôi và (trẻ) (các trẻ) vị
thành niên (người mất năng lực) nêu trên có nguy cơ
gặp nguy hiểm trực tiếp và ngay lập tức từ bị đơn gây
ra.
(Viết bằng chữ in tên/địa chỉ bổ sung trên một tờ giấy riêng và đính kèm vào
đây.)

__________________________________________
(Signature of the Plaintiff)
(Chữ ký của Nguyên đơn)

MDJS 306A-BL (Vietnamese)
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