ORDER GRANTING PETITION FOR EMERGENCY
RELIEF IN CONNECTION WITH CLAIMS OF
SEXUAL VIOLENCE OR INTIMIDATION
ÁN LỆNH CHẤP THUẬN ĐƠN XIN BIỆN PHÁP CÔNG
LÝ 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:
DOB / Ngày sinh:
SSN / SSN:

ORDER

ÁN LỆNH

GRANTING PETITION FOR EMERGENCY RELIEF IN
CONNECTION WITH CLAIMS OF SEXUAL VIOLENCE OR
INTIMIDATION

CHẤP THUẬN ĐƠN XIN BIỆN PHÁP CÔNG LÝ KHẨN CẤP
LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI VỀ BẠO HÀNH TÌNH DỤC
HOẶC HĂM DỌA

I have found upon good cause that it is necessary to protect
the following individual(s) listed in the plaintiff’s petition.

Tôi nhận thấy những lý do chính đáng của sự cần thiết trong
việc bảo vệ (những) cá nhân được liệt kê trong đơn của
nguyên đơn.

Plaintiff: _______________________________________

Nguyên đơn: _____________________________________

Minor Children: _________________________________

Các Trẻ Vị thành niên: ____________________________

Incapacitated Person: ____________________________

Người Mất năng lực: _______________________________

Having found good cause at an ex parte hearing held
on________, I order the following actions be taken on the
petition:

Nhận thấy lý do chính đáng tại phiên điều trần một phía diễn
ra vào __________, tôi ra lệnh các biện pháp trong đơn xin
sau đây được thi hành:

 Ordered the defendant to refrain from contacting the

 Ra lệnh cho bị đơn hạn chế liên lạc với (các) cá nhân có

individual(s) named above.

tên nêu trên.

individual(s) named above. This restrains the defendant
from entering the residence, place of employment, business
or school of this individual(s).

tên nêu trên. Điều này hạn chế bị đơn đến nơi cư trú, nơi
làm việc, kinh doanh hoặc trường học của (các) cá nhân
này.

________________________________________________

______________________________________________

________________________________________________

______________________________________________

 The defendant is ordered to refrain from contacting the
 Other Relief Deemed Appropriate:
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 Bị đơn được ra lệnh hạn chế liên lạc với (các) cá nhân có
 Các Biện pháp Công lý Được cho là Thích hợp khác:

Date Created: December 26, 2016

NOTICE TO DEFENDANT

THÔNG BÁO CHO BỊ ĐƠN

Defendant is hereby notified that violation of the order may
result in arrest for indirect criminal contempt. These orders
expire at the end of the next business day the Court of
Common Pleas deems itself available. These orders will be
immediately certified to the Court of Common Pleas, which
has the effect of commencing proceedings against you
under the above mentioned Act.

Bằng văn bản này bị đơn được thông báo rằng vi phạm án
lệnh có thể dẫn đến việc bị bắt giữ do vi phạm pháp luật
gián tiếp. Những án lệnh này hết hiệu lực vào cuối ngày
làm việc tiếp theo sau ngày mà Tòa án Common Pleas
(Tòa án Xét xử Rộng quyền) ban hành rằng nó hết hiệu
lực. Những án lệnh này sẽ ngay lập tức được xác nhận
bởi Tòa án Common Pleas, trong đó có các tác động của
thủ tục tố tụng chống lại quý vị theo Đạo Luật nêu trên.

_________________________ __________________________________________
Date / Ngày
Magisterial District Judge / Thẩm phán Tòa án Quận
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