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Lệnh bảo vệ: Liệu hệ 
thống pháp lý dân sự có 
thể giúp bảo vệ tôi 
không? 

❖ Vui lòng chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở Tiểu Bang Washington, hoặc 

gần đây bị bạo hành trong gia đình, quấy rối hoặc bị theo dõi tại Tiểu Bang 

Washington.  

❖ Nếu quý vị hiện đang bị bạo hành trong gia đình, quấy rối, xâm hại tình dục 

hoặc bị theo dõi, hãy xin trợ giúp từ cơ sở che chở cho người bị bạo hành gia 

đình tại địa phương. Các cơ sở này sẽ lập kế hoạch đảm bảo an toàn, cung 

cấp nơi tạm trú, hỗ trợ pháp lý, tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác. Để tìm 

chương trình gần quý vị nhất, hãy gọi đến Đường Dây Nóng Quốc Gia về Bạo 

Hành trong Gia Đình theo số 800-799-7233 hoặc nhắn tin “START” gửi đến 

88788. 

❖ Quý vị có thể tìm thấy mọi các tờ thông tin mà chúng tôi liên kết ở ngay tại 

trang WashingtonLawHelp.org. 

Tôi sẽ biết được gì khi đọc tài liệu này?  

Quý vị sẽ biết được: 

• Lệnh bảo vệ là gì 

• Các loại lệnh bảo vệ giúp đỡ hoặc ngăn chặn bạo hành trong gia đình hay các 

loại hành vi khác khiến quý vị sợ hãi hoặc có nguy cơ gặp rủi ro  

• Không mất phí khi yêu cầu lệnh bảo vệ và quý vị không cần luật sư 

• Cách hoạt động và thời hạn hiệu lực của lệnh bảo vệ  

https://www.thehotline.org/
https://www.thehotline.org/
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Phần 1: Thông tin cơ bản 

Lệnh bảo vệ là gì? 

Lệnh bảo vệ là một lệnh tòa dân sự (do quý vị yêu cầu) mà thẩm phán ban hành 

nhằm bảo vệ quý vị khỏi một người khác. Quý vị có thể xin lệnh bảo vệ nếu đang 

bị bạo hành trong gia đình, quấy rối, xâm hại tình dục hoặc bị theo dõi.  

Hãy xem mỗi định nghĩa dưới đây. Quý vị cũng có thể xin lệnh bảo vệ nếu là người 

trưởng thành dễ bị tổn hại đang bị lạm dụng hoặc bỏ rơi, hoặc thay mặt một người 

đang chịu tình cảnh như vậy.  

“Bạo hành trong gia đình” là gì? 

Theo luật Tiểu Bang Washington RCW 7.105.010(8), bạo hành trong gia đình xảy ra 

khi quý vị có quan hệ họ hàng, đang sống cùng hay đã từng sống cùng, hoặc đã từng 

có quan hệ thân mật với người: 

• Gây tổn thương quý vị về mặt thể chất (bao gồm cả xâm hại tình dục) 

• Khiến quý vị lo sợ bị xâm hại hoặc tổn thương về mặt thể chất ngay tức thì 

• Theo dõi rình mò quý vị, bao gồm cả trên mạng (theo dõi qua mạng) 

• Tham gia vào hành vi làm tổn thương quý vị về thể chất, tình cảm hoặc tâm 

lý, cũng như can thiệp bất hợp lý vào tinh thần tự nguyện và quyền tự do cá 

nhân của quý vị (kiểm soát cưỡng chế) 

❖ Không ai có quyền đe dọa hoặc làm tổn thương quý vị. Bất kể mối quan hệ 

giữa quý vị và kẻ bạo hành ra sao.  

❖ Để đọc luật Tiểu Bang Washington tại thư viện công cộng hoặc thư viện luật 

thay vì đọc trực tuyến, hãy yêu cầu thủ thư chỉ cho quý vị xem bộ RCW (Bộ 

Luật Sửa Đổi của Tiểu Bang Washington). 

Một số ví dụ về “kiểm soát cưỡng chế” là gì? 

Sau đây là một vài ví dụ: 

• Lái xe liều lĩnh khi có quý vị và/hoặc con cái ngồi trên xe để hù dọa và ép quý 

vị phải làm theo ý muốn của người đó nhưng trái với mong muốn của quý vị 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010
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• Đe dọa tự tử nếu quý vị không tiếp tục mối quan hệ với người đó 

• Nói với bạn bè và gia đình của quý vị là họ sẽ phá hủy sự nghiệp của quý vị 

hoặc báo cáo quý vị lên cơ quan nhập cư vì quý vị muốn kết thúc mối quan hệ 

• Đe dọa tống tiền quý vị  

Quý vị có thể đọc luật để xem thêm ví dụ tại RCW 7.105.010(37). 

“Quấy rối” là gì? 

Luật Tiểu Bang Washington định nghĩa rằng đó là hành vi của một người khiến quý 

vị sợ hãi, làm phiền hoặc quấy rối quý vị một cách nghiêm trọng RCW 7.105.010(35).  

Hành vi này không có mục đích chính đáng.  

“Theo dõi” là gì? 

Theo luật tiểu bang, theo dõi sẽ được xem là tội ác khi: 

• Có người cố tình quấy rối hoặc theo dõi quý vị. 

• Quý vị có lý do để lo sợ rằng họ muốn gây tổn hại đến một người (không nhất 

thiết phải là quý vị) hoặc tài sản của một người nào đó (không nhất thiết phải 

là của quý vị).  

• Kẻ theo dõi biết hoặc nên biết rằng họ đang làm quý vị sợ hãi, đe dọa hoặc 

quấy rối quý vị. 

Nếu mô tả này đúng với tình huống của quý vị, hãy báo cảnh sát.  

❖ Quý vị có thể đọc luật định nghĩa việc theo dõi tại RCW 9A.46.110, RCW 

9.61.260 và RCW 7.92.020. 

❖ Quấy rốiqua mạng cũng là tội ác theo dõi RCW 9.61.260.  

Quý vị có thể nhận lệnh bảo vệ vì bị theo dõi nếu có khả năng quý vị đang bị theo 

dõi theo mô tả phía trên, hoặc có thể là mọi lần liên hệ hoặc cố gắng liên hệ với quý 

vị, giám sát quý vị, lần theo để tìm ra nơi ở/vị trí của quý vị, luôn quan sát quý vị, 

hoặc theo dõi để hăm dọa, đe dọa hoặc khiến quý vị sợ hãi RCW 7.92.020. 

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1901-S.SL.pdf?q=20220511083516
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010#:~:text=(a)%20%22Improper%20use%20of,programs%20authorized%20under%20chapter%2071A.
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9a.46.110
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
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“Người trưởng thành dễ bị tổn hại đang bị lạm dụng hoặc bỏ 

rơi” có nghĩa là gì?  

Hãy đọc Bảo vệ người cao tuổi và người trưởng thành dễ bị tổn hại trước tình trạng 

bị lạm dụng và bỏ rơi để tìm hiểu thêm. Ngoài lệnh bảo vệ, tờ thông tin đó cũng đề 

cập đến những lựa chọn khác dành cho người trưởng thành dễ bị tổn hại.  

Định nghĩa pháp lý của xâm hại tình dục là gì?  

Xâm hại tình dục có bao gồm cưỡng hiếp, nhưng để xin lệnh bảo vệ, luật tiểu bang 

đưa ra định nghĩa tổng quát hơn là mọi hành vi tình dục hoặc quan hệ tình dục quý 

vị không tự nguyện (không đồng thuận). Hãy đọc luật tại  

RCW 7.105.100(b) để tìm hiểu thêm.  

Lệnh bảo vệ có giống với lệnh cấm không? 

Không. Quý vị chỉ có thể xin lệnh cấm khi có vụ kiện gia đình (như trường hợp ly hôn 

hoặc liên quan đến huyết thống) do quý vị nộp đơn hoặc là đối tượng trả lời vụ việc. 

Quý vị không cần phải liên quan đến một vụ kiện gia đình mới được xin lệnh bảo vệ. 

Hãy đọc Tôi đã từng chịu bạo hành trong gia đình. Liệu tôi có nên xin lệnh bảo vệ 

(PO) hay không? để tìm hiểu thêm.  

Phần 2: Nhận lệnh bảo vệ  

Tôi có cần luật sư để nhận lệnh bảo vệ không? 

Không.  

Chi phí nộp đơn xin lệnh bảo vệ là bao nhiêu?  

Không mất phí.  

Tôi có thể lấy mẫu đơn để nộp đơn xin lệnh bảo vệ ở đâu?  

Quý vị có thể tìm thấy các mẫu đơn này tại các Tòa cấp Quận và Tòa Thượng Thẩm 

trong toàn tiểu bang. Hãy kiểm tra với tòa án địa phương của quý vị trước.  

Quý vị cũng có thể sử dụng gói thông tin Cách Nộp Đơn xin Lệnh Bảo Vệ có thể in ra 

được hoặc chương trình phỏng vấn tự thực hiện của chúng tôi, Washington Forms 

Online, để điền đơn tại trang WashingtonLawHelp.org.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.100
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
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❖ Quý vị có phải là Thành Viên Bộ Lạc, sống trong Cộng Đồng Bộ Lạc hoặc Biệt 

Khu Thổ Dân không? Có thể quý vị sẽ được chọn xin lệnh bảo vệ tại Tòa Án 

Tiểu Bang hoặc Tòa Án Bộ Lạc. Bộ luật và/hoặc quy trình của mỗi Bộ Lạc có 

thể khác nhau. Hãy liên hệ với Tòa Án Bộ Lạc để tìm hiểu thêm. (Hãy sử dụng 

danh bạ Tòa Án Bộ Lạc tại bit.ly/3xG65rt.) Có thể các biểu mẫu của Tòa Án 

Tiểu Bang sẽ không sử dụng được trong Tòa Án Bộ Lạc.  

Phần 3: Sau khi quý vị nhận được lệnh bảo vệ  

Sử dụng lệnh bảo vệ như thế nào? 

Quý vị nên luôn luôn mang theo một bản sao lệnh bảo vệ đã được chứng thực. 

Bản sao có chứng thực là bản sao lục sự đã làm cho quý vị và có đóng dấu nổi trên 

đó.  

Quý vị phải báo cảnh sát để báo cáo hành vi vi phạm.  

Lệnh bảo vệ có bảo vệ tôi bên ngoài quận nơi tôi nhận được 

lệnh không? 

Có.  

Họ sẽ nhập thông tin về Lệnh Bảo Vệ của quý vị vào hệ thống máy tính toàn tiểu 

bang. Lệnh này có hiệu lực thi hành trên toàn tiểu bang và cả các tiểu bang khác.  

Khi nào thì lệnh bảo vệ kết thúc (hết hiệu lực)? 

Lệnh bảo vệ có hiệu lực trong một khoảng thời gian cố định hoặc vĩnh viễn  

RCW 7.105.310.  

Nếu lệnh này là để bảo vệ con cái, phần liên quan đến việc bảo vệ con cái chỉ có 

thể kéo dài lâu nhất một năm.  

Quý vị có thể yêu cầu tòa án gia hạn lệnh trước khi hết hạn. Tòa phải gia hạn lệnh 

của quý vị trừ khi người bị thi hành Lệnh có thể chứng minh họ không còn là mối 

nguy cơ với quý vị và/hoặc con của quý vị. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu người bị thi hành lệnh vi phạm lệnh? 

Người đó đã phạm tội. Cảnh sát phải thi hành lệnh của quý vị và bắt giữ kẻ đã gây 

tổn thương quý vị RCW 7.105.450. 

https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.310
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.450
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Tôi có thể tìm hiểu thêm tại đâu?  

• Bảo Vệ Người Mỹ Bản Địa sống sót sau bạo hành trong gia đình  

• Bảo vệ người cao tuổi và người trưởng thành dễ bị tổn hại không bị lạm dụng 

và bỏ rơi 

• Cách ấn giấu địa chỉ với kẻ theo dõi hoặc lạm dụng 

• Bảo vệ người cao tuổi và người trưởng thành dễ bị tổn hại không bị lạm dụng 

và bỏ rơi  

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý 

• Nộp đơn trực tuyến bằng CLEAR*Online -nwjustice.org/apply-online nếu 

quý vị gặp vấn đề về trục xuất, nợ nần, trợ cấp chính phủ hoặc giáo dục đặc 

biệt 

• Quý vị đang đối mặt với vấn đề pháp lý ở Quận King (trừ nguy cơ bị Trục 

Xuất hoặc Tịch Thu Tài Sản)? Hãy gọi 2-1-1 (hoặc số điện thoại miễn phí 1-

877-211-9274) vào các ngày trong tuần từ 8:00 sáng – 6:00 chiều. Họ sẽ giới 

thiệu quý vị với một trợ giúp viên pháp lý. 

• Quý vị đang đối mặt với vấn đề pháp lý ở bên ngoài Quận King (trừ nguy cơ 

bị Trục Xuất hoặc Tịch Thu Tài Sản)? Hãy gọi về Đường Dây Nóng CLEAR theo số 

1-888-201-1014 vào các ngày trong tuần từ 9:15 sáng – 12:15 chiều hoặc nộp 

trực tuyến tại trang nwjustice.org/apply-online.  

• Quý Vị Có Nguy Cơ Bị Trục Xuất? Hãy gọi đến 1-855-657-8387. 

• Quý Vị Có Nguy Cơ Bị Tịch Thu Tài Sản? Hãy gọi đến 1-800-606-4819. 

• Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) gặp vấn đề pháp lý bên ngoài Quận King 

cũng có thể gọi đến CLEAR*Sr theo số 1-888-387-7111. 

Người gọi bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm thanh có thể gọi bất kỳ số nào trong 

những số này bằng dịch vụ chuyển tiếp tự chọn. 

Có cung cấp thông dịch viên. 

Ấn phẩm này cung cấp thông tin chung liên quan đến quyền và trách nhiệm của quý vị. Ấn phẩm này không 

nhằm thay thế cho lời khuyên pháp lý cụ thể. 

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Quyền sao chép và phân phối chỉ được cấp cho Liên Minh Công Lý Bình Đẳng và các cá nhân nhằm mục đích phi 

thương mại.) 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/violence-against-women-act-reauthorization-of
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-hide-your-address-from-a-stalker-or-abuser
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

