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Đã có người đệ trình đơn yêu cầu tới tòa này cáo buộc rằng Bị Đơn là người lạm dụng rượu bia hoặc dược chất
và rằng có khả năng gây hại nghiêm trọng do hậu quả của việc lạm dụng bia rượu hoặc dược chất. Đơn yêu
cầu này yêu cầu tòa ban lệnh giam giữ Bị Đơn để chăm sóc và điều trị tại một cơ sở điều trị nội trú trong thời
gian không quá 90 ngày chiểu theo Điều 35, Chương 123 của Bộ Luật Chung của Massachusetts.
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Có cơ sở hợp lý để tin rằng bị đơn sẽ không trình diện khi có trát gọi ra hầu tòa và rằng bất kỳ sự tiếp tục trì hoãn
nào trong việc tiến hành sẽ tạo ra sự nguy hiểm tức thì về thể chất của Bị Đơn.
Do vậy, quý vị ĐƯỢC LỆNH bắt giữ Bị Đơn và ngay lập tức đưa Bị Đơn này ra trình diện trước thẩm phán của
tòa án được nói đến dưới đây, để Bị Đơn có thể được một bác sĩ, một nhà tâm lý học hoặc một nhân viên xã hội
có đủ tư cách khám và để điều trần về đơn yêu cầu này:

TÒA ÁN YÊU CẦU TRÌNH DIỆN:

Không được tiến hành bắt giữ theo lệnh này trừ khi bị đơn này có thể được đưa ra trình diện trước
thẩm phán trước 4:30 giờ chiều cùng ngày lệnh này được thực thi. Trừ khi được thực hiện sớm
hơn, lệnh bắt giữ này sẽ hết hiệu lực vào lúc 4:30 chiều vào ngày được nêu ở trên.
Nhận xét: _____________________________________________________________________________________
NGÀY BAN HÀNH

THỜI GIAN BAN HÀNH THẨM PHÁN BAN HÀNH LỆNH

CHỮ KÝ CỦA THẨM PHÁN/ LỤC SỰ TÒA ÁN

 GIỜ SÁNG
 GIỜ CHIỀU

HỒI BÁO SAU KHI THI HÀNH MỆNH LỆNH CỦA NHÂN VIÊN
 Thừa hành lệnh bắt giữ này, ngày hôm nay tôi đã bắt giữ và đưa Bị Đơn ra trình diện trước tòa

án ______________________________________________________________________ .

 Tôi hoàn trả mệnh lệnh chưa được thi hành này cho tòa án bởi vì:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

NGÀY TỐNG ĐẠT

GIỜ TỐNG ĐẠT

CHỮ KÝ CỦA NHÂN VIÊN

CHỨC DANH

 GIỜ SÁNG
 GIỜ CHIỀU

Thông Báo cho Cơ Quan Hành Pháp thi hành Mệnh Lệnh: Nếu Lệnh Bắt Giữ được thi hành ở những nơi không có điều kiện khả thi để chuyển bị đơn về
Tòa Án Yêu Cầu Trình Diện được nê trên, bị đơn có thể được đưa ra trình diện để được khám và điều trần trước bất kỳ Tòa Án Quận, Tòa Án Thành Phố
Boston, hoặc Cơ Quan Tòa Án Vị Thành Niên.
Nếu Lệnh Bắt Giữ này không được thi hành trước ngày hết hiệu lực được nhắc đến ở trên, thì lệnh bắt giữ chưa được tống đạt này phải được trả lại
cho Tòa đã ban hành lệnh được nê trên.
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