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NOTICE UPON CONVICTION OF A 

MISDEMEANOR CRIME INVOLVING 

DOMESTIC VIOLENCE 

THÔNG BÁO KHI BỊ KẾT TỘI TIỂU HÌNH 

LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HÀNH HUNG  

TRONG GIA ĐÌNH 

 
CASE NUMBER: 

 

IN THE _______________ COURT OF ___________________ COUNTY, NEBRASKA 
TẠI TOÀ ÁN                    THUỘC QUẬN/HẠT                       NEBRASKA 

State of Nebraska    
Bang nebraska 
   Plaintiff 

vs.  Bên Nguyên  
truy tố 

 
      
     Defendant 
   Bên Bị  
     
NOTICE TO DEFENDANT: 
You have been convicted of a misdemeanor crime involving 
violence where you are or were a spouse, intimate partner, parent, or guardian of the victim or are or were involved in 
another, similar relationship with the victim. Because of this conviction, it may be unlawful for you to possess or purchase a 
firearm including a rifle, pistol, or revolver, or ammunition, pursuant to federal law under 18 U.S.C. 922(g)(9). If you have 
any questions whether these laws make it illegal for you to possess or purchase a firearm, you should consult an attorney. 

THÔNG BÁO CHO BỊ CAN: 
Quý vị đã bị kết án một tội tiểu hình liên quan đến sự hành hung trong gia đình, và quý vị là người phối ngẫu, người tình, 
phụ huynh hay ngưòi giám hộ của nạn nhân, hoặc đã có những liên hệ tương tự với nạn nhân. Vì đã bị kết án, và chiếu 
theo luật liên bang số 18 U.S.C. 922(g)(9), quý vị có thể sẽ phạm luật nếu có hay mua vũ khí như súng trường, súng ngắn 
và đạn được. Nếu quý vị có thắc mắc nào hay muốn biết xem những đạo luật này có cấm quý vị có hoặc mua súng hay 
không, hãy tham khảo ý kiến của luật sư. 

 
This notice was given to the defendant this _________  
Thông báo này được giao cho bị can ngày  

day of  ___________________, _______. 
tháng  năm 

 
 
By the Court: _________________________________ 
Do Toà Án: 
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