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DV-120-INFO V Toâ
Trong Nhaø Nhö Theá Naøo?
Leänh Caám Baïo Haønh Trong Nhaø Laø Gì?
Đây là một lệnh tòa có thể giúp bảo vệ những người đã bị
hành hạ hoặc bị đe dọa hành hạ.
Hành hạ có thể là về thể xác hoặc tinh thần. Hành hạ có
thể là nói hoặc viết.
Lệnh này làm gì?
Tòa có thể ra lệnh cho quý vị phải:
• Không được liên lạc hoặc hãm hại người được bảo vệ,
kể cả trẻ em hoặc những người khác được liệt kê là
những người được bảo vệ
• Traùnh xa taát caû nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä
• Khoâng ñöôïc coù suùng hoaëc ñaïn döôïc
• Dọn ra khỏi chỗ quý vị ở chung với người được bảo vệ
• Tuaân haønh caùc leänh nuoâi giöõ vaø thaêm vieáng treû
• Traû tieàn caáp döôõng cho con
• Traû tieàn chu caáp cho ngöôøi phoái ngaãu
• Tuaân haønh caùc leänh khaùc veà taøi saûn
• Tuân hành những loại lệnh khác (liệt kê trong Mẫu
DV-100)

Ai có thể xin cấp lệnh cấm bạo hành
trong nhà?

Người xin cấp lệnh này phải có một mối liên hệ với quý vị:
• Người quý vị hẹn hò hoặc từng hẹn hò
• Người phối ngẫu, bạn tình sống chung có ghi danh, ly
thân, đính hôn, hoặc ly dị
• Ngưởi quý vị đang hoặc đã sống chung (hơn một người
thuê cùng phòng)
• Cha mẹ, ông bà, anh chị em, con, hoặc cháu nội ngoại
có liên hệ huyết thống, hôn nhân, hoặc nhận nuôi

Tôi đã được tống đạt đơn xin lệnh cấm bạo
hành trong nhà. Tôi phải làm gì bây giờ?

Hãy đọc kỹ các giấy tờ này. Quý vị phải tuân hành tất cả
các lệnh tòa. Thông Báo Phiên Tòa cho quý vị biết khi nào
ra tòa. Quý vị phải raq tòa, nếu quý vị không đồng ý về
các lệnh đang xin. Nếu quý vị không ra tòa, thẩm pháh có
thể cấp các lệnh bất lợi cho quý vị mà không cần nghe quý
vị trình bày.
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Neáu toâi khoâng tuaân haønh leänh toøa
thì sao?
Caûnh saùt coù theå baét giöõ quyù vò. Quyù vò coù theå bò toáng
giam vaø traû tieàn phaït. Leänh naøy coù hieäu löïc duø quyù vò
khoâng phaûi laø coâng daân Hoa Kyø. Neáu quyù vò lo ngaïi veà
tình traïng di truù cuûa mình, haõy noùi chuyeän vôùi moät luaät sö
di truù.
Leänh naøy coù hieäu löïc bao laâu?
Nếu một Lệnh Tạm Cấm đang có hiệu lực, lệnh đó sẽ có
hiệu lực đến ngày có phiên tòa. Tại phiên tòa, thẩm phán
sẽ quyết định sẽ gia hạn lệnh đó hay hủy bỏ lệnh đó. Thẩm
phán có thể gia hạn đến tối đa là năm năm. Các lệnh về
nuôi giữ con cái, thăm viếng, cấp dưỡng cho con, và chu
cấp cho người phối ngẫu có thể có hiệu lực lâu hơn năm
năm và không chấm dứt khi lệnh cấm chấm dứt.

Nếu tôi không đồng ý về lệnh đó thì sao?

Quý vị vẫn phải tuân hành các lệnh này cho đến khi có
phiên tòa. Nếu quý vị KHÔNG đồng ý về các lệnh người
đó đang xin, hãy điền Mẫu DV-120, Response to Request
for Domestic Violence Restraining Order (Bản Trả Lời
Đơn Xin Lệnh Cấm Bạo Hành Trong Nhà). Sau khi quý vị
điền mẫu này, hãy nộp cho lục sự tòa và “tống đạt” mẫu
này cho người đang xin lệnh cấm. “Tống đạt” có nghĩa là
nhờ một người từ 18 tuổi trở lên mà không phải là quý
vị gửi một bản sao mẫu này cho bên kia. Người tống đạt
mẫu của quý vị phải điền Mẫu DV-250, Proof of Service
by Mail (Bằng Chứng Tống Đạt bằng Thư). Sau khi điền
Mẫu DV-250, hãy nộp cho lục sự tòa. Quý vị cũng có dịp
tại phiên tòa để trình bày nội vụ theo ý mình. Muốn biết
thêm chi tiết về cách chuẩn bị cho phiên tòa, hãy đọc Mẫu
DV-520-INFO V, Get Ready for the Restraining Order
Court Hearing (Chuẩn Bị cho Phiên Xử về Lệnh Cấm).

Toâi coù toán tieàn ñeå noäp phaàn Traû Lôøi (Maãu
DV-120) cuûa toâi hay khoâng?
Khoâng.

Neáu toâi cuõng bò truy toá hình söï thì sao?
Haõy gaëp luaät sö. Baát cöù ñieàu gì quyù vò noùi hoaëc vieát ra, goàm
caû trong vuï naøy, ñeàu coù theå ñöôïc duøng choáng laïi quyù vò
trong vuï hình söï cuûa quyù vò.

Toâi Coù Theå Traû Lôøi Ñôn Xin Leänh Caám Baïo Haønh
Trong Nhaø Nhö Theá Naøo?
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)
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Coøn neáu toâi coù suùng hoaëc ñaïn döôïc thì sao?
Neáu toøa caáp leänh caám, quyù vò khoâng ñöôïc sôû höõu, caát
giöõ, hoaëc coù suùng daøi, suùng ngaén khaùc, hoaëc ñaïn döôïc khi
leänh ñoù ñang coù hieäu löïc. Neáu quyù vò ñang caát giöõ hoaëc
kieåm soaùt suùng hoaëc loaïi suùng khaùc, quyù vò phaûi baùn
cho, hoaëc caát vôùi, moät nhaø buoân suùng coù moân baøi, hoaëc
giao noäp cho cô quan coâng löïc. Quý vị cũng phải chứng
minh với tòa là đã nộp hoặc bán súng của quý vị. Hãy đọc
Mẫu DV-800 INFO V, How Do I Turn In, Sell, or Store My
Firearms? (Tôi Nộp, Bán, hoặc Cất Súng Của Tôi Như Thế
Nào?), để biết thêm chi tiết.

Toâi coù caàn luaät sö hay khoâng?
Quý vị không hội đủ điều kiện có luật sư miễn phí do tòa bổ
nhiệm cho vụ này nhưng cũng nên nhờ luật sư đại diện hoặc
cố vấn pháp lý cho mình, nhất là nếu quý vị có con. Nếu quý
vị không có khả năng thuê luật sư, quý vị có thể tự đại diện
cho mình. Có dịch vụ trợ giúp miễn phí hoặc với giá rẻ tại
mỗi quận. Muốn được giúp, hãy hỏi lục sự tòa cách tìm các
dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc giá rẻ và các trung tâm tự giúp
trong khu vực quý vị. Quý vị cũng có thể được trợ giúp miễn
phí về tiền cấp dưỡng cho con tại văn phòng điều phối viên
luật gia đình ở địa phương quý vị.

Coøn neáu toâi khoâng noùi ñöôïc tieáng Anh thì sao?
Khi quý vị điền Mẫu DV-120, hãy hỏi lục sự tòa xem có
thông dịch viên trong phiên tòa của quý vị hay không. Nếu
không có thông dịch viên, hãy đem theo người thông dịch cho
quý vị. ĐỪNG nhờ trẻ em, chứng nhân, hoặc bất cứ người
nào sẽ được lệnh này bảo vệ đến thông dịch cho quý vị.

Neáu toâi bò ñieác hoaëc laõng tai thì sao?
Coù caùc heä thoáng trôï thính, hieän chöõ thöïc
thôøi baèng maùy ñieän toaùn, hoaëc caùc dòch vuï
thoâng dòch vieân daáu ngöõ neáu quyù vò xin trôï
giuùp tröôùc phieân xöû ít nhaát laø naêm ngaøy.
Haõy lieân laïc vôùi vaên phoøng luïc söï hoaëc ñeán
www.courts.ca.gov/forms ñeå laáy Request for
Accommodations by Persons With Disabilities and Response
(Ñôn Xin Trôï Giuùp Phöông Tieän cho Ngöôøi Khuyeát Taät vaø
Traû Lôøi) (Maãu MC-410). (Boä Luaät Daân Söï, § 54.8.)

Toâi coù theå duøng leänh caám ñeå ly dò hoaëc chaám döùt
lieân heä baïn tình soáng chung coù ghi danh
hay khoâng?
Khoâng. Caùc maãu naøy seõ khoâng chaám döùt tình traïng keát
hoân hoaëc moái lieân heä baïn tình soáng chung coù ghi danh
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cuûa quyù vò. Quyù vò phaûi noäp caùc maãu khaùc ñeå chaám döùt
tình traïng keát hoân hoaëc moái lieân heä baïn tình soáng chung
coù ghi danh cuûa mình.

Coøn neáu toâi coù con vôùi ngöôøi seõ ñöôïc baûo veä
thì sao?
Thẩm phán có thể cấp các lệnh tạm thời về nuôi giữ con và
thăm viếng. Nếu thẩm phán cấp lệnh tạm thời về nuôi giữ
con, người cha hoặc mẹ giữ con không được đưa con ra khỏi
California trước khi thông báo cho người cha hoặc mẹ kia và
có một phiên tòa. Hãy đọc lệnh này để biết bất cứ khoản cấm
nào khác. Có thể có một số trường hợp ngoại lệ. Hỏi luật sư
để biết thêm chi tiết.

Coøn neáu toâi muoán rôøi khoûi quaän hoaëc tieåu
bang thì sao?
Quyù vò vaãn phaûi tuaân haønh leänh caám. Leänh caám coù hieäu
löïc baát cöù nôi naøo trong Hoa Kyø.
Toâi coù gaëp ngöôøi xin ñöôïc baûo veä trong phieân
xöû hay khoâng?
Có. Hãy mặc nhiên xem là người đang xin cấp lệnh sẽ tham
dự phiên tòa. Đừng nói chuyện với họ trừ phi thẩm phán hoặc
luật sư của người đó nói quý vị có thể nói chuyện. Bất cứ
lệnh tạm cấm nào của tòa cũng đều có hiệu lực cho đến cuối
phiên tòa đó.

Nếu tôi cần một lệnh cấm người kia thì sao?

Đừng dùng mẫu này để xin cấp lệnh cấm bạo hành trong nhà.
Muốn biết chi tiết về cách nộp đơn xin lệnh cấm cho quý vị,
hãy đọc Mẫu DV-505-INFO V. Quý vị cũng có thể hỏi lục sự
tòa về dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc giá rẻ.

Coøn neáu toâi laø naïn nhaân bò baïo haønh trong
nhaø thì sao?
Muoán ñöôïc giôùi thieäu ñeán moät chöông trình veà baïo haønh
trong nhaø hoaëc trôï giuùp phaùp lyù taïi ñòa phöông, haõy goïi cho
Ñöôøng Daây Hotline Toaøn Quoác veà Baïo Haønh
Trong Nhaø:

1-800-799-7233
TDD: 1-800-787-3224
Ñöôøng daây naøy mieãn phí vaø ñöôïc giöõ kín.
Hoï coù theå giuùp quyù vò baèng hôn 100 ngoân ngöõ.

Muoán ñöôïc giuùp trong khu vöïc quyù vò,
haõy lieân laïc:
[Coù theå ñieàn chi tieát ñòa phöông]

Toâi Coù Theå Traû Lôøi Ñôn Xin Leänh Caám Baïo Haønh
Trong Nhaø Nhö Theá Naøo?
(Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-120-INFO V, Trang 2 trên 2

