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Báo cáo vi phạm với cảnh sát
Bây giờ quý vị đã có lệnh cấm bạo hành gia đình, quý vị 
có thể cần thực thi lệnh này nếu người bị cấm vi phạm 
lệnh này. Thực thi thường có nghĩa là gọi cảnh sát để báo 
cáo vi phạm. Để yêu cầu cảnh sát thi hành lệnh của quý 
vị, hãy gọi 911. Nếu người bị cấm có súng cầm tay (súng), 
“súng ma” (súng tự chế hoặc chưa đăng ký), hoặc các loại 
vũ khí khác, hãy báo cảnh sát.

Cảnh sát có thể làm gì?
Cảnh sát có thể bắt giữ người bị cấm vì vi phạm lệnh cấm. 
Dựa trên báo cáo vi phạm của quý vị, luật sư quận hoặc 
công tố viên có thể buộc tội người bị cấm. Nếu có thắc 
mắc về một vụ án hoặc liệu một vụ án hình sự đã được đệ 
trình hay chưa, quý vị có thể gọi cho Văn phòng Biện lý 
Quận tại quận nơi quý vị cư trú hoặc quận nơi xảy ra vi 
phạm. Người bị cấm có thể vào tù hoặc nộp phạt nếu bị 
kết tội vi phạm lệnh cấm của quý vị.

Yêu cầu thẩm phán xử lý vi phạm
Vi phạm lệnh cấm có nghĩa là người bị cấm đã không tuân 
theo lệnh của thẩm phán. Điều này có thể dẫn đến các hậu 
quả cho người bị cấm. Ví dụ, nếu quý vị có con với người 
bị cấm, hành vi vi phạm có thể ảnh hưởng đến thời gian 
nuôi dạy con của người bị cấm với con quý vị. Quý vị có 
thể yêu cầu thẩm phán thay đổi lệnh giám hộ hoặc thăm 
nom do hành vi vi phạm. Quý vị cũng có thể yêu cầu thẩm 
phán ra lệnh cho người bị cấm bồi thường cho quý vị hoặc 
nộp tiền cho tòa án như là “sự trừng phạt” hoặc kết tội 
“khinh thường tòa án” và người bị cấm có thể sẽ phải nộp 
tiền cho tòa án, phục vụ cộng đồng và/hoặc ngồi tù tối đa 
năm ngày cho mỗi lần vi phạm. Để biết thêm thông tin 
về những gì thẩm phán có thể làm, hãy liên hệ với trung 
tâm tự trợ giúp tại địa phương của quý vị hoặc nói chuyện 
với luật sư. Để biết thêm thông tin về các trung tâm tự trợ 
giúp, xem trang 2.

Lệnh cấm của tôi ở mẫu nào?
Dưới đây là một số ví dụ:

• DV-130
• DV-730
• CR-160

• DV-110
• DV-116
• EPO-001

Giữ một bản sao lệnh cấm của quý vị bên 
mình
Quý vị nên mang theo một bản sao lệnh cấm mọi lúc mọi 
nơi. Đảm bảo rằng đó là lệnh cấm gần đây nhất và vẫn 
còn hiệu lực (chưa hết hạn). Nếu quý vị có nhiều hơn 
một lệnh cấm, mỗi một lệnh hãy giữ một bản sao. Nếu 
quý vị có điện thoại di động, hãy sử dụng điện thoại chụp 
ảnh tất cả các trang để quý vị luôn có bằng chứng về việc 
đó. Nếu người bị cấm không có mặt tại phiên tòa, hãy 
chắc chắn rằng quý vị cũng có một bản sao của mẫu bằng 
chứng tống đạt. Bằng chứng tống đạt chứng minh rằng 
người bị cấm biết về lệnh cấm và phải tuân theo lệnh.

Nếu thẩm phán ra lệnh bảo vệ con tôi thì 
sao?
Quý vị có thể đưa một bản sao lệnh cấm cho bất kỳ 
địa phương nào mà con quý vị sẽ ở. Nếu người bị cấm 
không được phép xem hồ sơ y tế, học bạ hoặc thông 
tin khác của con quý vị, hãy thông báo ngay cho người 
cung cấp dịch vụ của con quý vị. Quý vị nên thay đổi 
mật khẩu của mình cho mọi tài khoản trực tuyến dùng 
chung và cập nhật thông tin liên hệ của quý vị với các 
nhà cung cấp đó.
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Đưa bản sao lệnh cấm cho người khác
Nếu quý vị muốn người khác biết về lệnh cấm của mình 
và giúp quý vị thi hành lệnh đó, hãy đưa cho họ một bản 
sao. Việc này là tùy chọn và chỉ nên thực hiện khi an toàn. 
Dưới đây là một số ví dụ:

• Trường học hoặc nhà trẻ của con quý vị, nếu lệnh cấm 
là để bảo vệ con quý vị.

• Những người khác được bảo vệ bởi lệnh cấm của quý 
vị, khi thích hợp.

• Chủ lao động của quý vị, nếu quý vị lo lắng về việc bị 
quấy rối hoặc ngược đãi tại nơi làm việc.

• Sở cảnh sát địa phương: Quý vị không bắt buộc phải 
cung cấp một bản sao cho sở cảnh sát địa phương vì tất 
cả các cơ quan thực thi pháp luật đều có quyền tiếp cận 
các lệnh cấm thông qua cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật.

Nếu tôi có nhiều hơn một lệnh cấm đối với 
cùng một người thì sao?
Hãy giữ một bản sao của tất cả những lệnh cấm còn hiệu 
lực. Nếu quý vị gọi cảnh sát để thực thi lệnh, cảnh sát sẽ 
cần phải tuân theo các quy tắc thực thi (xem “Ưu Tiên 
Thi Hành” được liệt kê ở mặt sau của các mẫu DV-110, 
DV-130 và CR-160). Nếu có thắc mắc về bất kỳ lệnh nào, 
hãy liên hệ với trung tâm tự trợ giúp tại địa phương của 
quý vị hoặc nói chuyện với luật sư.

Tôi có thể tìm trung tâm tự trợ giúp ở đâu?
Tìm trung tâm tự trợ giúp của tòa án địa phương nơi quý 
vị cư trú 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 và hướng dẫn 
về đơn từ cho quý vị.

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 vào số 1-800-799-7233; 1-800-787-3224 (TTY).
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