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Hãy sắp xếp trước khi phiên tòa diễn ra

• Nếu quý vị hoặc nhân chứng muốn tham dự phiên 
tòa từ xa (qua điện thoại hoặc phiên xử trực tuyến)
Hãy truy cập trang web của tòa án càng sớm càng tốt 
để biết những gì quý vị cần làm để tham dự từ xa. Quý 
vị có thể sử dụng www.courts.ca.gov/find-my-court.htm 
để tìm trang web tòa án của quý vị.

• Thông dịch viên tòa án: Nếu quý vị cần một thông 
dịch viên, hãy sử dụng mẫu INT-300 để yêu cầu một 
thông dịch viên hoặc hỏi lục sự tòa án để biết cách yêu 
cầu một thông dịch viên. Quý vị cũng có thể sử dụng 
mẫu này để yêu cầu thông dịch viên cho nhân chứng.

• Chăm sóc trẻ em: Hãy tìm đến dịch vụ chăm sóc trẻ vì 
phiên tòa có thể kéo dài cả buổi sáng hoặc buổi chiều, 
thậm chí cả ngày. Một số tòa án có Phòng chờ dành 
cho Trẻ em, một nơi an toàn để trẻ em chờ đợi trong 
khi cha mẹ đang tham dự phiên tòa. Quý vị có thể tìm 
hiểu trước với tòa án của mình để xem dịch vụ này có 
sẵn hay không.

• Người hỗ trợ: Quý vị có thể dẫn theo người cùng tham 
dự phiên tòa. Người mà quý vị dẫn theo không được 
phát biểu thay cho quý vị, nhưng có thể ngồi cạnh 
quý vị khi đến lượt quý vị được xét hỏi (nếu quý vị 
trực tiếp tham dự). Nếu quý vị tham gia phiên xử trực 
tuyến, người hỗ trợ của quý vị cũng có thể tham dự 
cùng quý vị.

• Chỗ ở cho người khuyết tật: Quý vị có thể sử dụng 
mẫu MC-410 để yêu cầu hỗ trợ. Liên hệ với điều phối 
viên người khuyết tật/ADA tại tòa án địa phương của 
quý vị để biết thêm thông tin.

Yêu cầu Dịch vụ Hỗ trợ
Hệ thống hỗ trợ nghe, phụ đề thời gian thực 
qua máy tính hoặc dịch vụ thông dịch ngôn 
ngữ ký hiệu sẽ được cung cấp nếu quý vị yêu 
cầu muộn nhất là nhất năm ngày trước phiên 
tòa. Liên lạc với văn phòng lục sự hoặc truy 
cập www.courts.ca.gov/forms.htm để yêu cầu 
hỗ trợ cho người khuyết tật (mẫu MC-410). 
(Mục 54.8 của Bộ Luật Dân Sự)

Mang theo bằng chứng hoặc nhân chứng 
đến phiên tòa của quý vị
Nếu quý vị có bằng chứng hoặc nhân chứng, hãy đọc 
thông tin bên dưới. Việc có mang theo bằng chứng hoặc 
nhân chứng hay không là lựa chọn của quý vị và không 
phải bắt buộc. Lời khai của quý vị có thể đủ làm bằng 
chứng cho vụ kiện của quý vị. Nếu là người yêu cầu lệnh 
cấm, quý vị sẽ phải thuyết phục thẩm phán rằng hành vi 
ngược đãi đã xảy ra. Thẩm phán sẽ đưa ra quyết định dựa 
trên tất cả các bằng chứng và lời khai của cả hai bên.

• Bằng chứng: Bằng chứng có thể bao gồm hình ảnh, 
email, hồ sơ y tế cho thấy thương tích, báo cáo của 
cảnh sát, v.v. Nếu có bằng chứng, quý vị cần cung cấp 
bằng chứng đó cho thẩm phán và bên kia xem. Đôi khi 
thẩm phán không thể xem xét một số tài liệu. Thẩm 
phán sẽ quyết định tài liệu nào có thể được đưa vào vụ 
kiện của quý vị. Nếu quý vị trực tiếp tham dự phiên 
tòa, hãy mang theo ba bản sao bằng chứng bằng văn 
bản của quý vị, nếu quý vị chưa nộp và chưa tống đạt 
nó cho bên kia. Nếu quý vị có bằng chứng và muốn 
tham dự ngày ra tòa qua điện thoại hoặc phiên xử 
trực tuyến, hãy liên hệ với trung tâm tự trợ giúp tại 
địa phương nơi quý vị cư trú để biết thông tin về cách 
chia sẻ bằng chứng của quý vị với thẩm phán và các 
bên khác.

• Nhân chứng: Quý vị có thể yêu cầu thẩm phán cho 
phép các nhân chứng phát biểu tại phiên tòa của quý 
vị. Nếu có nhiều nhân chứng, quý vị có thể cần hoàn 
thành thủ tục giấy tờ trước khi phiên tòa diễn ra. Hãy 
hỏi trung tâm tự trợ giúp tại địa phương của quý vị để 
biết thêm thông tin.

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm
https://www.courts.ca.gov/documents/int300.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/mc410.pdf
https://www.courts.ca.gov/forms.htm
https://www.courts.ca.gov/documents/mc410.pdf
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Chỉ dẫn về phiên tòa của quý vị

Hãy biên soạn sẵn những gì quý vị muốn nói với thẩm phán
Việc biên soạn và ghi chú những gì quý vị muốn nói với 
thẩm phán có thể rất hữu ích với quý vị. Nếu cần, quý vị 
có thể sử dụng ghi chú của mình trong phiên tòa. Đọc qua 
các giấy tờ tòa án trong vụ kiện của quý vị và nếu có bất 
cứ điều gì khác mà quý vị muốn thẩm phán biết, hãy viết 
nó ra. Tập trung vào các sự kiện và chi tiết hỗ trợ cho quý 
vị trong câu chuyện. Xem qua mọi giấy tờ quý vị nhận 
được từ bên kia. Cố gắng hiểu những gì họ đang yêu cầu 
và tranh luận trong vụ kiện (cáo buộc của họ). Nếu quý vị 
không đồng ý, hãy nói với thẩm phán. Hãy suy nghĩ và viết 
ra cách quý vị muốn bào chữa chống lại lập luận của họ

Tham dự sớm và an toàn
Có mặt hoặc gọi đến phiên tòa của quý vị sớm. Nếu quý 
vị đang tham dự trực tuyến, hãy tập sử dụng công nghệ, 
chẳng hạn như Zoom, trước ngày quý vị hầu tòa. Nếu quý 
vị đến muộn, quý vị có thể bỏ lỡ lượt gọi xét hỏi của mình. 
Nếu quý vị có khả năng sẽ đến muộn, hãy cố gắng gọi ngay 
cho tòa án để thông báo cho nhân viên phòng xử án rằng 
quý vị sẽ đến muộn.
f	Nếu quý vị tham dự trực tiếp, đừng ngồi gần hoặc nói 

chuyện với người bên kia. Nếu quý vị sợ người bên kia, 
hãy nói với viên chức đang có mặt trong phòng xử án.

f	Nếu quý vị tham gia phiên xử trực tuyến và quý vị 
không muốn bên kia biết quý vị đang ở đâu hoặc số 
điện thoại của quý vị (nếu quý vị gọi đến), hãy trao đổi 
với luật sư về cách tham dự phiên xử trực tuyến một 
cách an toàn. Giải pháp có thể bao gồm việc sử dụng 
một nền tảng ảo hoặc sử dụng một số điện thoại khác 
để gọi vào. Quý vị có thể liên hệ với Đường Dây Nóng 
Quốc Gia về Bạo Hành Gia Đình để được trợ giúp miễn 
phí. Xem trang 4 để biết thông tin.

Thực hiện theo các quy tắc phòng xử án
Dưới đây là một số quy tắc phổ biến:
• Nếu đang tham dự trực tiếp, hãy cài điện thoại di động 

của quý vị ở chế độ im lặng.
• Không ăn hoặc uống trong khi phiên tòa diễn ra, ngoại 

trừ nước.
• Không đội mũ hoặc đeo kính râm trên đầu.
• Khi nói chuyện với thẩm phán, hãy gọi thẩm phán là 

“Quan tòa” hoặc “Thẩm phán”.
• Đừng ngắt lời bất cứ ai đang nói.
• Chờ cho đến lượt quý vị phát biểu và hãy cho thẩm phán 

biết quý vị muốn có cơ hội phát biểu.

Điều gì sẽ xảy ra trong phiên xét xử của tôi?

Thẩm phán sẽ cho cả hai bên thời gian để phát biểu
Thông thường, thẩm phán yêu cầu người muốn có lệnh 
cấm nói trước. Bất kể ai nói trước, cả hai đều sẽ có cơ 
hội phát biểu. Việc tham dự phiên tòa có thể khó khăn 
và căng thẳng, nhưng điều quan trọng là không được 
ngắt lời bất kỳ ai. Nếu quý vị có điều gì muốn nói và 
vẫn chưa đến lượt quý vị, hãy đợi cho người khác nói 
xong rồi xin phép thẩm phán để được nói.

Thẩm phán sẽ dời lại phiên tòa của quý vị hoặc đưa 
ra quyết định

f	Có một vài lý do khiến thẩm phán có thể dời lại 
ngày xét xử của quý vị. Điều này được gọi là hoãn 
phiên xử. Dưới đây là một số ví dụ:

• Người yêu cầu lệnh cấm đã không tống đạt cho 
bên kia kịp thời (trước thời hạn).

• Thẩm phán cần dành thêm thời gian để xét xử vụ 
kiện của quý vị.

• Nếu người bị cấm chưa nộp đơn phản hồi (mẫu 
DV-120) và xin thêm thời gian để chuẩn bị cho vụ 
kiện, thẩm phán phải chấp thuận nếu họ yêu cầu 
vào ngày ra tòa đầu tiên.

Nếu thẩm phán dời lại ngày ra tòa của quý vị, thẩm 
phán thường sẽ gia hạn lệnh tạm cấm, nếu lệnh đó đã 
được ban hành. Nếu thẩm phán dời ngày ra tòa của 
quý vị, hãy đảm bảo rằng quý vị nhận được lệnh mới 
(mẫu DV-116, Lệnh về Đơn Xin Dời Ngày Xét Xử).

f	Nếu lệnh cấm bị từ chối, có nghĩa là thẩm phán đã 
quyết định rằng không có đủ bằng chứng để chứng 
minh đã xảy ra hành vi ngược đãi. Điều này có nghĩa 
là vụ kiện yêu cầu lệnh cấm của quý vị đã kết thúc 
và mọi biện pháp bảo vệ tạm thời đều hết hiệu lực.

f	Nếu lệnh cấm được ban hành, có nghĩa là thẩm phán 
đã quyết định rằng có đủ bằng chứng để chứng minh 
rằng hành vi ngược đãi đã xảy ra. Quý vị nên xem 
qua lệnh cấm để đảm bảo rằng quý vị hiểu tất cả các 
lệnh. Xem trang tiếp theo để biết thông tin về các 
bước tiếp theo.

https://www.courts.ca.gov/documents/dv116.pdf
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Tôi phải làm gì sau khi lệnh cấm được 
ban hành?
Nếu quý vị đã ra hầu tòa và thẩm phán đã cấp cho 
quý vị lệnh cấm dài hạn, quý vị có thể phải thực hiện 
thêm một vài bước nữa. Hãy chắc chắn rằng quý vị 
hoàn thành tất cả các bước càng sớm càng tốt. Nếu 
không thực hiện các bước này, cảnh sát có thể không 
thi hành được lệnh cấm của quý vị.

Người được bảo vệ:

1 Lệnh cấm của quý vị sẽ có trên mẫu DV-130, Lệnh 
Cấm Sau Khi Xử. Nếu quý vị không có mẫu DV-130 
có chữ ký của thẩm phán, hãy kiểm tra với lục sự để 
xem có mẫu nào đã được nộp chưa. Nếu có, hãy yêu 
cầu nhận một bản sao. Nếu chưa mẫu nào được nộp, 
quý vị sẽ cần phải điền vào:

• Mẫu DV-130 (bắt buộc).
• Mẫu DV-140, Lệnh Giám Hộ và Thăm Viếng Trẻ 

(bắt buộc nếu tòa ban lệnh cho con quý vị).
• Mẫu FL-342, Thông tin Cấp dưỡng Nuôi con 

và Đính kèm Lệnh, hoặc mẫu FL-343, Đính kèm 
Lệnh Cấp dưỡng cho Vợ/Chồng, Người sống 
chung hoặc Gia đình, nếu thẩm phán ra lệnh cấp 
dưỡng nuôi con hoặc cấp dưỡng cho vợ/chồng.

2 Nộp (các) mẫu đơn đã điền của quý vị cho lục sự tòa 
án. Sau đó lục sự sẽ đưa nó cho thẩm phán để xem xét 
và ký tên. Quý vị sẽ cần phải nhận lại mẫu sau khi có 
chữ ký. Hãy hỏi lục sự tòa án khi nào các mẫu đơn 
của quý vị được hoàn trả. Không tính phí khi nộp đơn 
này và quý vị sẽ nhận được một số bản sao miễn phí.

3 Xem mẫu DV-130 để xem liệu thẩm phán có yêu cầu 
quý vị tống đạt mẫu này qua đường bưu điện hay trực 
tiếp hay không. Nếu quý vị được yêu cầu tống đạt 
mẫu đơn qua đường bưu điện, có nghĩa là người tống 
đạt của quý vị chỉ phải gửi một bản sao của lệnh cấm 
qua đường bưu điện. Nhưng, tống đạt trực tiếp luôn 
là phương thức tốt nhất. Khi quý vị gửi các giấy tờ 
tòa án qua đường bưu điện, có thể sẽ khó xác minh 
được rằng người đó đã thực sự nhận được bản giấy 
tờ hay chưa, đặc biệt nếu người đó di chuyển nhiều. 
Tìm hiểu thêm về dịch vụ tại: https://selfhelp.courts.
ca.gov/DV-restraining-order/serve-longterm-order.

Người bị cấm:
1 Quý vị phải tuân theo mệnh lệnh của thẩm phán. 

Các lệnh sẽ có trên mẫu DV-130, Lệnh Cấm Sau 
Khi Xử. Nếu không tuân theo các lệnh này, quý vị 
có thể bị bắt hoặc bị kết tội.

2 Nếu quý vị có bất kỳ vật dụng bị cấm nào 
(súng cầm tay (súng), các bộ phận súng cầm 
tay, đạn dược), quý vị phải mang tất cả các vật 
dụng này đến nhà buôn bán súng có giấy phép 
hoặc cảnh sát. Để biết thêm thông tin, hãy đọc 
mẫu DV-800-INFO/JV-270-INFO, Làm cách nào 
để Nộp, Bán hoặc Cất giữ Súng cầm tay, Bộ phận 
Súng cầm tay và Đạn dược của mình? Thông 
tin cũng có sẵn trên trang mạng trực tuyến: 
www.selfhelp.courts.ca.gov/Responseto-DV-
restraining-order/obey-firearms-orders. Trung 
tâm tự trợ giúp tại địa phương nơi quý vị cư trú 
cũng cung cấp trợ giúp miễn phí. Tìm trung tâm 
tự trợ giúp của tòa án địa phương nơi quý vị cư 
trú tại www.courts.ca.gov/selfhelp.

https://www.courts.ca.gov/documents/dv130.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv140.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl342.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl343.pdf
https://selfhelp.courts.ca.gov/DV-restraining-order/serve-longterm-order
https://selfhelp.courts.ca.gov/DV-restraining-order/serve-longterm-order
https://www.courts.ca.gov/documents/dv130.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/dv800info.pdf
https://selfhelp.courts.ca.gov/respond-to-DV-restraining-order/obey-firearms-orders
https://selfhelp.courts.ca.gov/respond-to-DV-restraining-order/obey-firearms-orders
https://www.courts.ca.gov/selfhelp
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Nếu tôi có con với bên kia thì sao?
Nếu quý vị yêu cầu lệnh giám hộ hoặc thăm nom con 
cái (thời gian nuôi dạy con cái), thẩm phán có thể yêu 
cầu quý vị gặp chuyên gia tòa án để xem liệu quý vị và 
người phối ngẫu kia có đồng ý về thời gian nuôi dạy 
con cái hay không. Quá trình này được gọi là “hòa giải”. 
Quý vị có thể yêu cầu gặp riêng chuyên gia khi không 
có mặt phía bên kia trong vụ kiện của quý vị. Hỏi nhân 
viên tòa án cách thực hiện yêu cầu này. Để biết thêm 
thông tin về hòa giải, hãy truy cập: www.selfhelp.courts.
ca.gov/child-custody/what-to-expect-mediation.

Điều gì xảy ra nếu tôi không tham dự phiên 
tòa?

f	Nếu quý vị đã yêu cầu lệnh cấm và quý vị không 
tham dự phiên tòa, mọi biện pháp bảo vệ quý vị có 
trong vụ kiện này sẽ hết hiệu lực. Nếu bên kia tham 
dự phiên tòa còn quý vị thì không, thẩm phán có thể 
đưa ra một số lệnh chống lại quý vị, chẳng hạn như 
phí luật sư. Để xin một lệnh cấm khác, quý vị sẽ phải 
điền và nộp một bộ mẫu đơn mới. Nếu quý vị đã đổi 
ý và không muốn có lệnh cấm nữa, hãy nói chuyện 
với nhân viên trung tâm tự trợ giúp hoặc luật sư.

f	Nếu ai đó yêu cầu lệnh cấm đối với quý vị và quý vị 
không tham dự phiên tòa, thẩm phán có thể cấp lệnh 
cấm đối với quý vị mà không cần nghe ý kiến của 
quý vị. Lệnh này có thể kéo dài đến 5 năm và có thể 
bao gồm các lệnh liên quan đến trẻ em hoặc tài sản 
mà quý vị có với người yêu cầu được bảo vệ.

Thông tin về trình tự phiên tòa cũng có 
sẵn trực tuyến
https://selfhelp.courts.ca.gov/DV-restraining-order/
process.

Tôi có thể tìm trung tâm tự trợ giúp ở đâu?
Tìm trung tâm tự trợ giúp của tòa án ở địa phương của 
quý vị tại www.courts.ca.gov/selfhelp. Nhân viên trung 
tâm tự trợ giúp sẽ không đóng vai trò là luật sư của quý 
vị nhưng có thể cung cấp thông tin nhằm giúp quý vị 
quyết định phải làm gì trong trường hợp của mình.

Tôi có thể tìm sự trợ giúp khác ở đâu?
Đường Dây Nóng Quốc Gia về Bạo Hành Gia Đình cung 
cấp các chỉ dẫn an toàn riêng tư và miễn phí. Trợ giúp có 
sẵn mỗi ngày, 24 giờ/ngày và với hơn 100 ngôn ngữ.
Truy cập trực tuyến tại www.thehotline.org hoặc gọi 
1-800-799-7233; 1-800-787-3224 (TTY).
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