
Những Trường Hợp Tòa Đóng Cửa Khẩn Cấp và COVID-19 (Coronavirus) 

Trong thời gian có tình trạng khẩn cấp này, các tòa địa phương có thể quyết định đóng 
một số dịch vụ. Điều này có thể có nghĩa là quý vị không thể nộp giấy tờ tại một trụ sở 
tòa hoặc ra tòa vào ngày xử. 

Xem website địa phương của tòa quý vị để biết tòa có đã cấp các lệnh đặc biệt nào áp 
dụng cho quý vị hay không, chẳng hạn như gia hạn thời gian cho quý vị nộp giấy tờ, 
hủy bỏ ngày ra tòa của quý vị, hoặc gia hạn lệnh cấm quý vị đang có.  

Các Lệnh Cấm 

Nếu quý vị gặp trường hợp khẩn cấp 

Xin gọi số 911. Nhân viên cảnh sát có thể xin tòa cấp Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp (EPO) 
để bảo vệ quý vị trong trường hợp khẩn cấp về bạo hành trong nhà hoặc có người gây 
tổn thương hoặc đe dọa gây tổn thương đến quý vị.  

Nếu quý vị cần lệnh cấm trong thời gian tòa đóng cửa, quý vị có thể gọi cho cảnh sát để 
xin Lệnh Bảo Vệ Khẩn Cấp, hay EPO. 
 
Cảnh sát có thể xin một EPO để bảo vệ quý vị nếu quý vị hoặc con quý vị đang gặp 
nguy hiểm tức thì vì: 

● Bạo hành trong nhà  
● Theo dõi 
● Bị bắt cóc 

 
Số này gồm cả những trường hợp quý vị sợ có người nào đó sẽ dùng súng để bắn 
chính họ hoặc người khác. Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên và đang gặp nguy hiểm bị hành 
hạ, quý vị cũng có thể xin một EPO.  
 
Đường Dây Hotline Toàn Quốc về Bạo Hành Trong Nhà làm việc 24/7 bằng điện thoại 
và nói chuyện trên mạng bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Họ có thể cho quý vị 
biết về những nguồn tài nguyên tại địa phương, chẳng hạn như nơi tạm trú, và cách giữ 
an toàn cho mình. Hãy đến www.thehotline.org hoặc gọi số 1-800-799-7233. Đối với 
TTY, 1-800-787-3224.  
 
 
Cách Xin Tòa Cấp Lệnh Cấm 
 
Các điều luật về tình trạng khẩn cấp của California phải cho phép quý vị: 
• Nộp đơn xin lệnh cấm tại một trụ sở tòa hoặc trên mạng, và  
• Ký tên bằng phương tiện điện tử (E-sign), ký tay, hoặc để cho luật sư ký cho quý 

vị.  

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
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Tòa Có Thể Giúp Quý Vị Trên Mạng 
Hãy đến website Tự Giúp để xem những loại lệnh cấm khác nhau quý vị có thể xin tòa 
cấp. 
Sau đó đến website của tòa địa phương để nộp đơn xin loại lệnh cấm mà quý vị muốn. 
Dùng một chương trình MIỄN PHÍ để Xin Cấp Lệnh Tòa 
Chương trình miễn phí này giúp quý vị điền các mẫu đơn của tòa trên mạng. Sau đó: 
• In các mẫu này ra và nộp ở tòa, hoặc 
• Nộp các mẫu này trên mạng nếu tòa địa phương của quý vị cho phép nộp qua 

mạng (“e-filing”). 
 
Gia Hạn Lệnh Cấm hoặc Lệnh Bảo Vệ Sắp Chấm Dứt 
Nếu lệnh cấm hoặc bảo vệ của quý vị sắp chấm dứt, các điều luật về tình trạng khẩn 
cấp của California nói rằng tòa phải gia hạn: 
• bất cứ lệnh nào sau đây đến tối đa là 90 ngày: 

– lệnh tạm cấm,  
– lệnh cấm, hoặc 
– lệnh bảo vệ khẩn cấp đối với nạn bạo hành bằng súng;  

• bất cứ lệnh bảo vệ khẩn cấp nào đến tối đa là 30 ngày; 
• bất cứ lệnh bảo vệ hình sự nào đến tối đa là 90 ngày hoặc cho đến khi có thể mở 

phiên tòa, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.  
Quan Trọng! Tòa có thể đã gia hạn lệnh của quý vị. Hãy xem website của tòa quý vị. 
Nếu lệnh đã được gia hạn, hãy xin họ một bản sao của lệnh gia hạn. 
 
Nhiều Ngày Xử Được Hẹn Lại Ngày Khác 
Hãy xem website của tòa quý vị. Tòa có thể đã gia hạn ngày xử về lệnh cấm của quý vị. 
Nếu thế, hãy hỏi xin thông báo về ngày xử mới.   
 
Luật Gia Đình 
 
Cách Nộp Giấy Tờ hoặc Xin Hẹn Ngày Ra Tòa cho Vụ Luật Gia Đình 
Của Quý Vị 
 
Nộp giấy tờ 
Nếu quý vị phải nộp giấy tờ trước một ngày nhất định và tòa đóng cửa:  
 

● Hỏi tòa của quý vị xem quý vị có được gia hạn thời gian để nộp giấy tờ hay 
không. 

● Tòa có thể đổi bất cứ ngày làm việc nào mà tòa đóng cửa thành ngày nghỉ của 
tòa, do đó quý vị sẽ có thêm thời gian để nộp giấy tờ.  

 
Cách điền và nộp các mẫu đơn của tòa 
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Đa số tòa sẽ đóng cửa với công chúng, nhưng một số tòa vẫn nhận giấy tờ tòa. Hãy hỏi 
tòa của quý vị để xem quý vị có thể:  

● Nộp trên mạng (gọi là e-file) 
● Nộp qua Đường Bưu Điện Hoa Kỳ 
● Nộp bằng cách bỏ vào thùng nhận đơn từ (thường đặt gần cửa vào chính) 

Quý vị có thể điền mẫu đơn trên mạng rồi in ra để nộp hoặc nộp bằng cách e-file. Xin 
hỏi tòa của quý vị để biết có các chọn lựa nào. 

Dùng một chương trình MIỄN PHÍ để Xin Cấp Lệnh Tòa 
Chương trình miễn phí này giúp quý vị điền mẫu đơn tòa trên mạng. Sau đó: 
• In các mẫu này ra và nộp ở tòa, hoặc 
• Nộp các mẫu này trên mạng nếu tòa địa phương của quý vị cho phép nộp qua 

mạng (“e-filing”). 
 
Ngày Ra Tòa 
Nếu quý vị có ngày ra tòa khi tòa đóng cửa: 

● Hỏi tòa của quý vị xem quý vị có được hẹn ngày khác để ra tòa hay không. 
● Nếu có thay đổi ngày ra tòa: 

o Hỏi tòa của quý vị để chắc chắn là họ có gửi văn thư cho quý vị hẹn ngày 
mới; và  

o Nếu quý vị phải giao (tống đạt) một bản cho bên kia hoặc nếu tòa sẽ tống 
đạt cho quý vị. 

Nuôi Giữ và Thăm Viếng Con 

Lệnh “ở nhà” vì COVID-19 của California và địa phương có thể ảnh hưởng đến 
lệnh nuôi giữ và thăm viếng con của quý vị 
 

Nói chung, phải tuân hành lệnh nuôi giữ và thăm viếng con (giờ nuôi dạy con cái). Tuy 
nhiên, trong thời gian khủng hoảng sức khỏe công cộng này, cha mẹ có thể khó tuân 
hành các lệnh hiện hành. Ngoài ra, cha mẹ có thể không có được ngày xử mới ngay 
lập tức vì các tòa tại một số quận đóng cửa hoặc giới hạn dịch vụ. 

Nếu quý vị thuộc trường hợp này, quý vị và người cha/mẹ kia có thể:  

1. Tìm hiểu về các lệnh “ở nhà” để xem ảnh hưởng đến gia đình quý vị như thế 
nào. 

2. Cùng làm việc với nhau để lập văn bản thỏa thuận tạm thời để thay đổi lệnh tòa 
trong thời gian “ở nhà”, nếu cần.  

3. Tìm hiểu xem quý vị có thể có các chọn lựa pháp lý nào khác nếu không thể đi 
đến thỏa thuận hay không.  

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
https://www.courts.ca.gov/forms.htm
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
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https://california.tylerhost.net/SRL/SRL/ExecuteInterview
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Tìm hiểu xem các lệnh “ở nhà” có thể ảnh hưởng đến gia đình quý vị như thế 
nào. 
Các lệnh “ở nhà” do Thống Đốc California ban hành trong Tháng Ba 2020, là để bảo vệ 
sức khỏe công cộng của người dân California và giảm bớt tốc độ truyền nhiễm của siêu 
vi khuẩn COVID-19. Các lệnh này không nhằm bắt cha mẹ không được đưa con rời 
khỏi nhà hoặc không cho họ tuân hành lệnh tòa về thời gian nuôi dạy con cái. Thật ra, 
nhiều lệnh “ở nhà” cho phép rời khỏi nhà để giữ trẻ, chăm sóc cha mẹ già, hoặc bạn bè 
đang cần được giúp. Ngoài ra, một số quận đặc biệt cho phép “di chuyển thiết yếu” để 
sắp xếp việc nuôi giữ con và tuân hành lệnh tòa.  

Quý vị và người cha/mẹ kia có thể đọc thêm về các lệnh “ở nhà” và COVID-19 để hiểu 
rõ hơn các lệnh này ảnh hưởng đến gia đình mình như thế nào: 

● Các câu hỏi thường gặp về lệnh “ở nhà” toàn tiểu bang. 
● Thông tin về các triệu chứng và rủi ro nhiễm coronavirus. 
● Thông tin về các nguyên tắc hướng dẫn giữ khoảng cách ngoài xã hội. 
● Tìm hiểu thêm về thử nghiệm và điều trị COVID-19.  

Truyền thông và cùng làm việc với nhau để tìm những cách khác 
Đối với những vụ không phải là bạo hành trong nhà hoặc hành hạ thuộc bất cứ loại 
nào, cha mẹ có thể nói chuyện với nhau nếu họ thấy khó tuân hành các lệnh hiện hành. 
Cha mẹ nên chú trọng vào sức khỏe và an toàn của con, và nói về việc có thể tuân 
hành các lệnh nuôi giữ và thăm viếng con hiện hành của họ được an toàn hay không vì 
các lệnh “ở nhà” vì COVID-19. 

Quan trọng! Nếu trẻ hoặc bất cứ người nào khác trong nhà có các triệu chứng nhiễm 
COVID-19, hoặc bất cứ dấu hiệu bị bệnh nặng nào, cha mẹ nên liên lạc ngay với bác sĩ 
và thận trọng tuân hành bất cứ khuyến cáo y tế nào. 

Cha mẹ cũng nên xét xem có xảy ra bất cứ chuyện nào sau đây hay không: 

● bất cứ người nào trong nhà nào của hai bên có các triệu chứng nhiễm 
COVID-19; 

● bất cứ người nào biết đã tiếp xúc với người khác đã được thử nghiệm là 
bị nhiễm COVID-19; hoặc 

● có người cao niên hoặc người nào dễ bị rủi ro trong bất cứ nhà nào của 
hai bên thuộc số người dễ bị rủi ro hoặc bị yếu hoặc hư hại hệ thống miễn 
nhiễm hay không. 

Nếu câu trả lời là “có” cho bất cứ mối lo ngại nào nói trên, cha mẹ nên hợp tác với nhau 
và hoạch định cách tiếp tục liên lạc an toàn với trẻ từ xa bằng cách sử dụng kỹ thuật, 
nếu phù hợp với quyền lợi tốt nhất của trẻ. Thí dụ, cha mẹ có thể nghĩ đến việc sử 
dụng điện thoại hoặc các chương trình họp bằng video để thăm con, chẳng hạn như 
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FaceTime, Zoom, Skype, hoặc các phương tiện xã hội khác thay vì đích thân đến gặp 
con để nuôi dạy. 

Đối với trẻ có ít vấn đề sức khỏe hơn trong thời gian này, cha mẹ có thể xét đến các 
yếu tố sau đây trước khi quyết định thay đổi giờ nuôi dạy thường lệ: 

● tuổi của trẻ và mức độ nghiêm trọng của bệnh tình;   
● 2 nhà cách nhau bao xa; 
●  bất cứ điều gì trong lệnh tòa của quý vị có ghi chỉ thị cụ thể phải tuân hành khi 

trẻ bị bệnh; 
● trách nhiệm và bổn phận của cả cha lẫn mẹ phải chăm sóc cho trẻ bị bệnh;  
● cảm nghĩ của trẻ;   
● khả năng của cha mẹ chăm sóc cho trẻ bị bệnh, gồm cả việc cho trẻ dùng thuốc 

theo toa; và  
● đáp ứng các nhu cầu cơ bản của trẻ là yêu thương, bảo vệ và hướng dẫn, ăn 

uống lành mạnh, chăm sóc y tế chu đáo, và nghỉ ngơi đầy đủ. 

Đọc thêm chi tiết về: 

●  Các nhu cầu của trẻ em ở những tuổi khác nhau. 
● Lập ra một kế hoạch nuôi dạy con. 
●  Có các dịch vụ tại tòa địa phương trong thời gian khủng hoảng sức khỏe công 

cộng có thể giúp quý vị về việc thỏa thuận. 

Nếu không có các dịch vụ của tòa địa phương vào lúc này để thẩm phán ký thỏa thuận 
của quý vị, và nếu quý vị hoặc người cha/mẹ kia muốn có các thay đổi đáng kể trong kế 
hoạch nuôi dạy con cho đến khi qua khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, hãy 
nhớ xin lệnh mới của tòa khi tòa gia đình địa phương làm việc lại. 

Các thay đổi đáng kể có thể gồm: 

● các con của quý vị sẽ ở với cha/mẹ mỗi người trong bao lâu; 
● nơi cha mẹ sẽ sống; 
● ai sẽ đưa đón các con vào lúc trao đổi; hoặc 
● làm thế nào để quý vị bảo đảm đáp ứng các nhu cầu khác của trẻ. 

Các chọn lựa pháp lý 
Cha/mẹ nào tin rằng trẻ sẽ gặp rủi ro về sức khỏe, an toàn, và an sinh vì hoãn lệnh tòa 
về thời gian nuôi dạy con cái và không thể đi đến thỏa thuận với người cha/mẹ kia có 
thể hỏi luật sư hoặc trung tâm tự giúp tại địa phương. Bấm vào đây để được giúp tìm 
luật sư. 

https://www.courts.ca.gov/16238.htm
https://www.courts.ca.gov/15872.htm
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-facilitators.htm
https://www.courts.ca.gov/documents/ENFLFQuickRefGuide.pdf
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https://www.courts.ca.gov/selfhelp-findlawyer.htm


Cha/mẹ nào không tuân hành lệnh tòa có thể phải chịu hậu quả pháp lý. Cha/mẹ nào bị 
từ khước thời gian ở với con khi có lệnh tòa cho phép có thể xin giúp thi hành lệnh tòa. 
Muốn biết thêm chi tiết, bấm vào đây. 

Nếu quý vị đã bị từ khước giờ nuôi dạy con cái, và phải ra tòa lại, quý vị nên giữ hồ sơ 
chính xác về tất cả những vụ vi phạm lệnh tòa về thăm viếng. Hãy ghi vào sổ hoặc ghi 
chú trên lịch ngày giờ người cha/mẹ kia không tuân hành lệnh này, không có mặt, có 
mặt trễ, hoặc gây ra các vấn đề khó khăn khác. 

Thi hành lệnh tòa có thể rất phức tạp. Hãy hỏi luật sư hoặc trung tâm tự giúp tại địa 
phương để biết cách nào là hay nhất trong trường hợp quý vị. Bấm vào đây để được 
giúp tìm luật sư. 

Dùng một chương trình MIỄN PHÍ để Xin Cấp Lệnh Tòa 
Chương trình miễn phí này giúp quý vị điền mẫu đơn tòa trên mạng. Sau đó: 
• In các mẫu này ra và nộp ở tòa, hoặc 
• Nộp các mẫu này trên mạng nếu tòa địa phương của quý vị cho phép nộp qua 

mạng (“e-filing”). 
 
 

Dịch Vụ Tòa Gia Đình  
 
Hẹn với Dịch Vụ Tòa Gia Đình trong khi tòa đóng cửa  
Quý vị sẽ được thông báo nếu buổi hẹn của quý vị với một nhân viên chuyên nghiệp 
của Dịch Vụ Tòa Gia Đình được dời sang ngày khác hoặc sẽ được tổ chức bằng 
phương tiện điện tử, điện thoại, hoặc bằng cách dùng một chương trình họp qua video. 
Nếu có thắc mắc, xin hỏi tòa địa phương. 
 
Một số buổi hẹn với Các Dịch Vụ Tòa Gia Đình sẽ bằng điện thoại hoặc trên mạng 
Các chương trình của Dịch Vụ Tòa Gia Đình địa phương có làm việc hay không và giờ 
làm việc sẽ thay đổi tùy theo tình trạng hiện thời. Hãy hỏi tòa địa phương của quý vị. 
 
Thăm Viếng Có Người Giám Thị 
 
Còn lệnh tòa cho thăm viếng có nhân viên chuyên nghiệp giám thị thì sao 
Những người giám thị thăm viếng và trao đổi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt thăm 
viếng có giám thị theo luật này, nếu không thể giữ an toàn cho cuộc thăm viếng giữa trẻ 
và người cha/mẹ không giữ con. Hãy hỏi người giám thị thăm viếng tại địa phương của 
quý vị để xem họ có còn cung cấp dịch vụ bằng cách gặp tận mặt hay từ xa hay không. 
Quý vị cũng có thể hỏi tòa địa phương xem có thể nộp đơn khẩn cấp để xin lệnh tham 
thời thay đổi lệnh nuôi giữ và thăm viếng hay không. Nếu quý vị không có luật sư trong 
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vụ của mình, hãy hỏi tòa để xem có còn các dịch vụ của Trung Tâm Tự Giúp hay 
không.  

Cấp Dưỡng Cho Con 
 
Quý vị có muốn thay đổi lệnh cấp dưỡng cho con vì quý vị làm việc ít giờ hơn 
hay không? 
Nếu quý vị cần thay đổi lệnh cấp dưỡng cho con, điều quan trọng là phải hành động 
ngay. 
 Có hai cách thay đổi lệnh: 

● bằng văn bản thỏa thuận 
● ra tòa 

 
Thay đổi lệnh bằng thỏa thuận 
Nếu quý vị và người cha/mẹ kia đồng ý với nhau: 

●  Lập văn bản thỏa thuận       
Quý vị có thể dùng mẫu FL-350 

● Nộp cho tòa thỏa thuận đó 
 

Tìm hiểu về cách soạn và nộp thỏa thuận. 
 
Ghi Chú: nếu có liên quan đến Cơ Quan Cấp Dưỡng Cho Con trong vụ quý vị, họ cũng 
cần phê chuẩn thỏa thuận đó. 
 
Xin tòa thay đổi lệnh. 
Nếu quý vị và người cha/mẹ kia không thể đồng ý với nhau, thì quý vị phải xin tòa thay 
đổi lệnh. Muốn xin tòa thay đổi, quý vị cần phải điền và nộp 2 mẫu đơn của tòa. Sau đó 
quý vị quý vị sẽ được hẹn ngày ra tòa.  
 
Tìm hiểu về cách xin tòa thay đổi lệnh cấp dưỡng của quý vị. 
Quý vị có thể dùng một chương trình miễn phí để điền các mẫu đơn trên mạng. Khi 
điền xong, quý vị phải in các mẫu này ra. Tại một số tòa, quý vị có thể nộp các mẫu này 
trên mạng (gọi là e-file). 
 
Đừng chờ để nộp đơn xin tòa thay đổi. 
Tòa chỉ có thể thay đổi số tiền cấp dưỡng bắt đầu từ ngày quý vị nộp đơn xin thay đổi. 
Tòa không thể thay đổi số tiền trước ngày đó. 
 
Thí dụ: 

● quý vị bị mất việc vào ngày 1 Tháng Ba 
● quý vị xin thay đổi số tiền cấp dưỡng vào ngày 1 Tháng Bảy 

 

Theo luật, thẩm phán chỉ có thể thay đổi số tiền quý vị phải trả bắt đầu từ ngày 1 Tháng 
Bảy. Thẩm phán không thể thay đổi số tiền quý vị còn nợ từ Tháng Ba – Tháng Sáu, 
cho dù quý vị đã mất việc hồi Tháng Ba. 
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Đến đâu để nhờ giúp 
Giúp miễn phí: Mỗi quận có một nhân viên trợ giúp về luật gia đình có thể giúp giải 
thích về tiến trình này và giúp quý vị điền giấy tờ. Tùy theo quận của quý vị, nhân viên 
này có thể vẫn còn mở cửa làm việc hoặc trợ giúp trên mạng hoặc bằng điện thoại. Tìm 
nhân viên trợ giúp tại quận quý vị để hỏi thêm chi tiết. 
 
Cơ Quan Cấp Dưỡng Cho Con: Nếu có liên quan đến Cơ Quan Cấp Dưỡng Cho Con 
trong vụ quý vị, họ có thể giúp quý vị giảm bớt số tiền cấp dưỡng hoặc giúp quý vị về 
những vấn đề khác như tạm treo giấy phép. Tìm một văn phòng địa phương. 

Các Nguồn Tài Nguyên cho Bộ Lạc và Tòa Bộ Lạc 

Hãy đến Turtle Talk để biết:  

● các lệnh khẩn cấp/tuyên khai của tòa bộ lạc (trong tiểu bang và ngoài tiểu bang), 
và 

● những mục về tòa an sinh trẻ em tiểu bang, kể cả cho các bộ lạc CA/đại diện 
ICWA.   

 
Trung Tâm Phát Triển Nghề Nghiệp Owens Valley (OVCDC) 
OVCDC là một tổ chức dành riêng cho Thổ Dân Mỹ Châu. OVCDC cung cấp các dịch 
vụ về 
 

● giáo dục nghề nghiệp 
● biết đọc chữ gia đình 
● các chương trình ngôn ngữ và trợ giúp tạm thời 

 
Tổ chức này có các trung tâm tại Fresno, Inyo, Kern, Kings, Tulare, Ventura và Mono. 
OVCDC cung cấp Trợ Giúp Bộ Lạc Tạm Thời cho Các Gia Đình Nghèo Túng (TANF). 
Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến OVCDC tại http://www.ovcdc.com/blog/ hoặc gọi số 1-
800-924-8091. 
 
Các nguồn tài nguyên khác 

• Các Nguồn Tài Nguyên về COVID-19 cho Thổ Dân Mỹ Châu của Cơ Quan Trẻ 
em và Gia Đình (ACF)  

• Coronavirus (COVID-19): Trợ Giúp của FEMA cho Các Chính Quyền Bộ Lạc.
 Tờ dữ kiện này thông tin thêm về mức trợ giúp FEMA có thể cung cấp cho các 

chính quyền bộ lạc trong cương vị Người Nhận Trực Tiếp hoặc  Người Nhận 
Gián Tiếp trong thời gian có tình trạng khẩn cấp COVID-19 toàn quốc. 

• Các Nguồn Tài Nguyên Đại Dịch cho Tòa Bộ Lạc của Hội Thẩm Phán Tòa Thổ 
Dân Mỹ Châu Toàn Quốc (NAICJA)  
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Gia Cư 
 
Không Được Đuổi Nhà Trong Thời Gian Có Tình Trạng Khẩn Cấp COVID-19 
Chủ nhà không được đuổi nhà người thuê trong thời gian có tình trạng khẩn cấp.  
 
Các điều luật về tình trạng khẩn cấp của California nói rằng:  
Tòa sẽ không tiến hành những vụ kiện đuổi nhà trừ phi cần thiết để bảo vệ sức khỏe 
và an toàn công cộng.  
 
Điều này có nghĩa là nếu chủ nhà nộp đơn kiện về một vụ đuổi nhà: 

• Người thuê không phải trả lời trong thời hạn thông thường là 5 ngày. 
• Thời gian thông báo của người thuê chỉ bắt đầu khi chấm dứt tình trạng khẩn 

cấp. 
 
Tòa chỉ có thể phán quyết khiếm diện đối với người thuê nếu kết luận rằng: 

• Trường hợp đuổi nhà là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và an toàn công cộng; và 
• Người thuê đã không trả lời cho đến khi quá hạn cuối pháp lý, gồm cả bất cứ 

thời gian gia hạn nào theo Sắc Lệnh Hành Pháp của Thống Đốc trong tình trạng 
khẩn cấp COVID-19. 

 
Ít Nhất 60 Ngày Trước Khi Có Phiên Xử 
Nếu có một phiên xử, phiên xử này phải được tổ chức ít nhất là 60 ngày sau khi chủ 
nhà xin xét xử.  
Ngoại lệ: Phiên xử có thể diễn ra sớm hơn nếu cần để bảo vệ sức khỏe và an toàn 
công cộng. 
 
Quan trọng! Người Thuê Vẫn Phải Trả Tiền Thuê 
Các điều luật mới không cho đuổi nhà trong thời gian có tình trạng khẩn cấp. Các điều 
luật này không ngưng bổn phận trả tiền thuê của người thuê.   
 
Sắc Lệnh Hành Pháp của Thống Đốc nói: 
–Người thuê nên cố trả tiền thuê đúng kỳ hạn. 
–Nếu họ không thể trả tiền thuê đúng kỳ hạn vì bị mất lợi tức liên quan đến COVID, họ 
phải: 

• thông báo cho chủ nhà trong vòng 7 ngày hoặc sớm hơn, và 
• Lưu hồ sơ trường hợp bị mất lợi tức có liên quan đến COVID của họ. 
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