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Tôi đã từng chịu bạo hành 
trong gia đình. Liệu tôi có 
nên xin lệnh bảo vệ (PO) 
hay không?  

 Vui lòng chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống tại Tiểu Bang Washington.  

 Quý vị có thể tìm thấy mọi tờ thông tin và gói thông tin Tự Thực Hiện mà 
chúng tôi liên kết tới đây tại trang WashingtonLawHelp.org.  

Ai cần đọc tài liệu này? 

Nếu quý vị đang bị tổn thương, quấy rối, đe dọa hoặc bị theo dõi, quý vị nên trao đổi 
với một chương trình về bạo hành trong gia đình. Đường Dây Nóng Quốc Gia về Bạo 
Hành trong Gia Đình là 1-800-799-SAFE.  

Tại đây, chúng tôi cung cấp thông tin chung về các biện pháp cứu trợ pháp lý dân sự 
khác nhau mà quý vị có thể sử dụng. 

Chúng tôi không có ý thuyết phục hay ngăn cản quý vị tìm đến sự bảo vệ của 
pháp luật. Mục tiêu của chúng tôi là giúp quý vị có đầy đủ thông tin để quyết 
định cách xử lý phù hợp nhất trong tình huống của mình.  

Vui lòng trao đổi với một người biện hộ để biết thêm thông tin và lời khuyên cho 
tình huống của quý vị.  

Định nghĩa pháp lý của bạo hành trong gia đình là gì?  

Theo luật Tiểu Bang Washington, bạo hành trong gia đình là khi có người thực hiện 
một trong những hành động sau: 

• Hành hung, xâm hại (kể cả xâm hại tình dục) hoặc làm tổn thương quý vị về mặt 
thể chất 

• 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 theo dõi trực tuyến (theo dõi qua mạng)  

tel:1-800-799-7233
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• 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) 

Người gây tổn thương hoặc đe dọa nói chung là một thành viên trong gia đình hoặc 
bạn đời hiện tại/trước đây. 

Hãy đọc Lệnh Bảo Vệ: Liệu hệ thống pháp lý dân sự có thể giúp bảo vệ tôi không? để 
biết định nghĩa đầy đủ.  

Lệnh bảo vệ (PO) 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 loại lệnh này nếu xảy ra một trong những điều sau đây:  

A. quý vị đang bị một thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình gây ra tổn 
thương về mặt thể chất, gây thương tích trên cơ thể, bị xâm hại, theo dõi, 
quấy rối phi pháp, kiểm soát cưỡng chế hoặc xâm hại tình dục  

B. quý vị lo sợ sẽ bị một thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình gây ra 
tổn thương về mặt thể chất hoặc thương tích trên cơ thể 

Lệnh Bảo Vệ rất hiệu quả đối với nhiều người, nhưng không phải là lựa chọn 
hợp lý với tất cả mọi người. Dưới đây là một số câu hỏi để quý vị xem xét.  

Liệu tôi đã sẵn sàng xin PO chưa?  

Khi xin PO, một quy trình tòa án sẽ bắt đầu, yêu cầu quý vị phải có mặt tại tòa để 
điều trần, cũng như thu thập và gửi bằng chứng để chuẩn bị cho các phiên điều trần.  

• Có thể quý vị cần tập trung ngay vào những vấn đề khác trước (tình trạng vô gia 
cư, trị liệu chấn thương, các vấn đề tài chính, khu học chánh hoặc cơ sở chăm 
sóc trẻ em mới, công việc mới).  

• Có thể quý vị không có thông tin liên lạc để tống đạt cho bên kia. 

• Có thể quý vị chưa sẵn sàng gặp hoặc tương tác với kẻ bạo hành tại tòa.  

• Có thể kẻ bạo hành sẽ thuê một luật sư hung hãn.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
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• Có thể quý vị chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề cá nhân của mình tại phiên tòa 
công khai. 

• Có thể quý vị sẽ chịu áp lực khi phải nộp đơn kiện gia đình.  Có thể quý vị có lý 
do chính đáng để không xin PO. Có thể quý vị cảm thấy chưa sẵn sàng nộp đơn 
kiện gia đình. 

• Kẻ bạo hành có thể sử dụng thông tin đã nộp lên trong vụ việc PO trong vụ kiện 
gia đình. Nếu quý vị tự quyết định xin hủy vụ kiện của mình, trong tương lai, kẻ 
bạo hành có thể sử dụng điều đó để chống lại quý vị trước tòa. 

• Việc xin PO có thể khiến kẻ bạo hành quý vị càng hung hãn hơn. 

• Việc xin PO có thể khiến kẻ bạo hành quý vị cố gắng trả đũa quý vị.  

Mất bao lâu để nhận được PO? 

Đó là một quy trình mất nhiều thời gian: 

• Có thể quý vị sẽ không thể thuê được luật sư đại diện cho mình. Đại diện cho 
bản thân có thể là việc khó khăn.  

• Có thể quý vị sẽ không thể nghỉ làm hoặc tìm người trông trẻ để ra tòa. Có thể 
sẽ có sự chậm trễ và nhiều phiên điều trần. 

• Có thể kẻ bạo hành quý vị sẽ nêu ra những điều tiêu cực về quý vị. Quý vị sẽ 
phải trả lời. 

• Có thể kẻ bạo hành quý vị sẽ trở nên rất thích tranh chấp (nộp lên nhiều thứ ở 
tòa, bắt buộc quý vị phải trả lời hoặc kẻ bạo hành sắp xếp nhiều phiên điều 
trần) vì thời điểm duy nhất họ có thể gặp quý vị là tại tòa án.  

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận được một PO mình không hài 
lòng?  

Tòa sẽ quyết định nội dung của Lệnh: 

• Có thể tòa sẽ ban PO cho phép bên kia thăm con hoặc khiến quý vị không thể 
chuyển đến nơi khác sống cùng với con mình. 

• Có thể tòa sẽ ban lệnh khiến quý vị khó chứng minh trường hợp của mình hơn 
trong một vụ kiện gia đình. 
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• Nếu PO cho phép người kia đến thăm con mà không cần giám sát, quý vị sẽ khó 
thay đổi được điều đó trong vụ kiện gia đình sau này.  

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhận được PO nào? 

Tòa án sẽ ký Lệnh Từ Chối nếu cho rằng quý vị không chứng minh được trường hợp 
của mình. Sau đó, kẻ bạo hành lại có thể liên hệ hoặc đến gần quý vị. 

• Nếu quý vị không thắng, có thể người kia sẽ hành động táo bạo hơn. Có thể họ 
sẽ cảm thấy là mình đúng và cố gắng dùng việc quý vị bị từ chối xin PO để chống 
lại quý vị trong vụ kiện gia đình.  

• Có thể tòa sẽ nghĩ rằng quý vị chỉ muốn nhận lệnh nuôi con. Có thể tòa sẽ nghĩ 
rằng khi xin PO, quý vị đang cố đi đường tắt.  

• Nếu tòa từ chối yêu cầu xin PO của quý vị, có thể quý vị sẽ khó nhận được lệnh 
cấm do bạo hành trong gia đình trong kế hoạch nuôi dạy con cái. 

Nếu tôi không thật sự cần PO thì sao?   

Lệnh Bảo Vệ có mục đích giữ an toàn cho quý vị bằng cách không cho kẻ bạo hành 
quý vị liên hệ hoặc đến gần quý vị. 

Quý vị không nên xin PO nếu cần bất kỳ điều nào sau đây từ lệnh tòa: 

• Lịch trình cư trú tạm thời 

• Khiến người kia chuyển ra khỏi nhà quý vị 

• Để đưa con cái quay trở lại vì bên kia không cho con tiếp xúc với quý vị. 

• Để giữ không cho người kia rời khỏi tiểu bang cùng với con cái 

• Để lấy lại những thứ thuộc sở hữu của quý vị từ người kia 

Thay vào đó, tôi có nên nộp đơn kiện gia đình và nhận Lệnh 
Tạm Thời hoặc Lệnh Cấm không? 

 Cả hai loại án lệnh đều có thể bao gồm các lệnh liên quan đến những vấn 
đề như tiền bạc, nơi sinh sống, vật dụng cá nhân, cấp dưỡng, tính an toàn, 
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chu cấp cho con cái, kế hoạch nuôi dạy con cái và Người Giám Hộ Trong 
Vụ Kiện. 

Nếu quý vị thực sự cần tòa ra lệnh tuyên bố người có quyền nuôi con tạm thời hoặc 
tạm thời sở hữu nhà hoặc xe, thay vì nộp đơn xin lệnh bảo vệ, quý vị có thể nộp vụ 
kiện gia đình và xin lệnh tạm thời hay thậm chí lệnh cấm ngay lập tức. 

Lệnh tạm thời có thể mang đến cho quý vị các quyền và/hoặc sự bảo vệ nhất định 
sau khi vụ kiện gia đình bắt đầu cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Tòa án chỉ ban 
hành những lệnh này sau khi đã gửi thông báo cho bên kia và đã có phiên điều trần 
trước thẩm phán hoặc ủy viên tòa, trong đó mỗi bên có thể phát biểu và trình bày 
bằng chứng. 

Các loại lệnh tạm thời quý vị có thể nhận được bao gồm nhưng không giới hạn trong 
những loại sau: 

• Kế hoạch nuôi dạy con cái tạm thời 

• Lệnh cấp dưỡng con cái tạm thời 

• Lệnh cấp dưỡng vợ/chồng tạm thời 

• Lệnh cấm tạm thời 

• Lệnh tạm thời về quyền sở hữu nhà 

• Lệnh tạm thời về việc thanh toán hóa đơn 

Chúng tôi có các gói thông tin gồm nhiều biểu mẫu và hướng dẫn để nhận lệnh tạm 
thời trong nhiều kiểu vụ kiện gia đình khác nhau: 

• Xin Lệnh theo Luật Gia Đình Tạm Thời: Án Về Huyết Thống 

• Xin Lệnh theo Luật Gia Đình Tạm Thời: Án Ly Hôn 

• Xin Lệnh theo Luật Gia Đình Tạm Thời: Án Thỉnh Nguyện Thay Đổi Kế Hoạch 
Nuôi Dạy Con Cái 

Nếu đây là trường hợp khẩn cấp và quý vị cho rằng mình cần lệnh cấm không cho 
phía bên kia tiếp xúc hoặc đến gần quý vị hoặc con quý vị ngay lập tức, hãy cân nhắc 
xin lệnh cấm ngay lập tức. Nếu được chấp thuận, lệnh cấm ngay lập tức sẽ có hiệu 
lực ngay lập tức và vẫn có hiệu lực đến khi nào tòa có thể tổ chức một phiên điều 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-pare?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-pare?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ


 
3703VI I have experienced domestic violence. Should I file a 

protection order (PO)? (Vietnamese) | Tháng 9 năm 2022 

 

 
Trang 6 

 

trần. Vào lúc đó, thẩm phán hoặc ủy viên sẽ quyết định xem có lý do để tiếp tục lệnh 
hay không.  

Lệnh cấm ngay lập tức chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp. Thông thường, quý vị 
sẽ xin lệnh này khi ít hoặc không báo trước với bên kia. Để nhận được lệnh cấm ngay 
lập tức, quý vị phải chứng minh rằng nếu tòa không ban hành lệnh ngay bây giờ thì 
sẽ có tổn thương không thể khắc phục được xảy ra.   

Chúng tôi có các gói thông tin gồm nhiều biểu mẫu và hướng dẫn để nhận lệnh cấm 
ngay lập tức trong nhiều kiểu vụ kiện gia đình khác nhau: 

• Xin Lệnh Cấm Ngay Lập Tức: Án Về Huyết Thống 

• Xin Lệnh Cấm Ngay Lập Tức: Án Ly Hôn  

• Xin Lệnh Cấm Ngay Lập Tức: Án Thỉnh Nguyện Thay Đổi Kế Hoạch Nuôi Dạy 
Con Cái  

 Việc nộp đơn kiện gia đình hoặc xin các lệnh tạm thời hay tức thời có thể 
sẽ phức tạp. Điều này tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Hãy thảo luận với 
luật sư trước khi đưa ra quyết định.   

Nếu tôi muốn có kế hoạch bảo vệ an toàn cho tôi (và con tôi) 
nhưng không phải ra tòa thì sao? 

Hãy gọi đến Đường Dây Nóng Quốc Gia về Bạo Hành trong Gia Đình theo số 1-800-
799-SAFE. Họ có thể giới thiệu quý vị đến một cơ quan địa phương. Người biện hộ 
tại cơ quan đó có thể giúp quý vị lập kế hoạch đảm bảo an toàn.  

Trong thời gian chờ đợi, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau: 

• Quý vị lo lắng nhất về điều gì? 

• Ưu tiên của quý vị là gì? 

• Điều gì quan trọng nhất đối với quý vị ở hiện tại, trong vài tháng tới và lâu dài? 

• Quý vị nghĩ tình trạng hiện tại của con mình như thế nào? 

• Quý vị nhìn nhận những rủi ro như thế nào? Những rủi ro đó có ý nghĩa gì với 
quý vị? 

• Quý vị sợ hãi điều gì? Vì sao lại như vậy? Vì sao lại không? 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-pare?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-pare?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
tel:1-800-799-7233
tel:1-800-799-7233
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• Trong quá khứ, quý vị đã làm gì bảo vệ mình hoặc con mình? 

• Quý vị đã đưa ra những quyết định gì về việc liên hệ với bạn đời? 

Một số gợi ý khi điền vào biểu mẫu PO là gì? 

Quý vị có thể nhận mẫu đơn xin lệnh bảo vệ từ lục sự tòa hoặc chương trình chống 
bạo hành trong gia đình ở địa phương. 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.   

 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 goia.wa.gov/tribal-
directory/washington-state-tribal-courts.) Có thể các biểu mẫu của tòa án 
tiểu bang sẽ không sử dụng được trong Tòa Án Bộ Lạc.   

• Khi điền Đơn Thỉnh Nguyện, quý vị phải đánh dấu vào tất cả các ô quý vị muốn 
tòa ban lệnh. Nếu ô không được đánh dấu, tòa sẽ không ban lệnh đó. 

• Nếu quý vị yêu cầu bên kia trả lại đồ đạc cá nhân cho mình, hãy nêu những vật 
dụng cụ thể quý vị cần (hộ chiếu, thẻ tín dụng, điện thoại di động, xe đẩy, ghế ô 
tô, đồ chơi trẻ em, v.v.). Vui lòng không viết “đồ của tôi” hoặc “đồ của con tôi”. 

• Khi điền vào phần lời tuyên khai của Đơn Thỉnh Nguyện, quý vị cần nêu càng cụ 
thể và mô tả càng chi tiết càng tốt. Hãy điền ngày, tên, nội dung, thời gian và địa 
điểm. Hãy sử dụng tên thay vì đại từ nhân xưng. Nếu quý vị không nhớ được 
ngày tháng, hãy điền năm xảy ra sự việc (vào khoảng ngày lễ hay mùa nào, con 
của quý vị bao nhiêu tuổi) hoặc khoảng bao lâu trước đây. 

• Nếu lần lạm dụng gần đây nhất đã xảy ra cách đây một khoảng thời gian đã lâu, 
hãy giải thích lý do vì sao đến giờ quý vị mới làm đơn. 

• Khi điền vào phần lời tuyên khai của Đơn Thỉnh Nguyện, hãy tập trung vào 
định nghĩa pháp lý về bạo hành trong gia đình (đánh, xâm hại, gây tổn thương 
về mặt thể chất, sợ bị tổn thương về mặt thể chất hoặc xâm hại ngay lập tức, 
hoặc bị theo dõi). 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
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• Hãy mô tả chuyện đã xảy ra khi quý vị hoặc con của quý vị (chưa đủ 18 tuổi) bị 
tổn thương về thể chất, bị xâm hại tình dục, bị theo dõi hoặc lo sợ rằng quý vị 
sắp bị tổn thương hoặc xâm hại. 

• Quý vị phải cung cấp thông tin chi tiết cụ thể. Những câu như “chồng tôi bạo 
hành tôi về mặt lời nói và thể xác” hoặc “anh ta đe dọa sẽ giết tôi” sẽ không có 
ích. Tòa sẽ không hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Hãy mô tả hành động có tính 
chất ngược đãi của kẻ bạo hành (đánh, đá, xô, tát). Kẻ đó đã nói gì khi đe dọa 
quý vị? Đừng chỉ nói rằng quý vị đã sợ hãi. Hãy nói ra những điều quý vị lo sợ sẽ 
xảy đến với bản thân hoặc con mình và lý do tại sao. Nếu quý vị bị thương, hãy 
giải thích vết thương đó đã xảy ra như thế nào. Quý vị càng cung cấp được 
nhiều chi tiết về hành động của kẻ bạo hành và phản ứng của quý vị thì càng tốt. 

• Đừng nói về vấn đề nuôi dạy con cái. Hãy chỉ nói về lạm dụng về mặt thể chất 
và các mối đe dọa gây tổn hại về thể chất hoặc sự rình mò theo dõi.   

• Hãy nộp tài liệu cùng với Đơn Thỉnh Nguyện để giúp quý vị chứng minh nội 
dung trong Đơn Thỉnh Nguyện. Quý vị có thể sử dụng báo cáo của cảnh sát, tin 
nhắn văn bản, email, hình ảnh, hồ sơ bệnh án, v.v. Quý vị có thể nộp một số tài 
liệu như hồ sơ bệnh án và một số hình ảnh nhất định đã niêm phong để công 
chúng không thể xem được. Quý vị phải nộp những tài liệu này trước ngày điều 
trần. Một số tòa án sẽ không xem xét bằng chứng mới đưa ra tại thời điểm điều 
trần. Hãy hỏi lục sự tòa về thời hạn nộp tại quận của quý vị. 

• Điền vào biểu mẫu Lệnh. Đánh dấu vào cùng các ô mà quý vị đã đánh dấu trong 
Đơn Thỉnh Nguyện. Quý vị có thể yêu cầu tòa án tiếp nhận Lệnh mà mình đề 
nghị. 

• Nếu quý vị muốn tòa án ra lệnh cho bị đơn giao nộp vũ khí, quý vị phải đánh 
dấu vào ô “Mối Đe Dọa Đáng Tin Cậy” trong Lệnh.  

Northwest Justice thừa nhận công việc của Liên Minh Tiểu Bang Washington trong 
việc chống lại Bạo Hành trong Gia Đình. Các câu hỏi về lập kế hoạch bảo vệ an toàn 
được liệt kê ở đây đến từ tài liệu Lập Kế Hoạch Bảo Vệ An Toàn dành cho Người Sống 
Sót của WCDAV: Khái Niệm Cốt Lõi. 

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý 

• Hãy nộp đơn trực tuyến bằng CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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• 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://nwjustice.org/apply-online
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