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This brochure is provided by Legal Aid Services of Oregon for general 
informational use only. It is not a substitute for individual legal 
advice. Consult an attorney for more information or for advice. The 
information in this pamphlet is accurate as of December 2016.  

  

Tài liệu này được Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý Oregon cung cấp chỉ để 
làm thông tin tổng quát. Tài liệu này không thay thế cho tư vấn 
pháp lý cá nhân. Tham khảo luật sư để biết thêm thông tin hoặc để 
được tư vấn. Thông tin trong tập sách nhỏ này chính xác kể từ 
tháng 12 năm 2016.  

  

What if I need a reasonable 
accommodation or an interpreter? 
If you have a disability and need an accommodation or 
have limited English proficiency and need an 
interpreter, notify the court clerk right away so the 
court can provide you with appropriate services as 
required by state and federal laws.  

How long does the order remain in 
effect? 
Your restraining order remain in effect for one year 
from the date the order was initially granted (unless it’s 
dismissed at the contested hearing). You can file a 
motion to renew the order before it expires if you are 
still concerned for your safety. 

Can I violate my own restraining 
order?  
Only the respondent can violate the no contact provisions 
of the restraining order. However, it’s not a good idea to 
continue contacting the respondent, because a judge is 
less likely to believe you are afraid of that person. If your 
order contains custody and parenting time orders, you 
must follow the court-ordered parenting plan.  

Nếu tôi cần sự hỗ trợ hợp lý 
hoặc thông dịch viên thì sao? 
Nếu quý vị bị khuyết tật và cần sự hỗ trợ, hoặc không 
thông thạo Tiếng Anh và cần một thông dịch viên, hãy 
cho thư ký tòa án biết ngay để tòa án có thể cung cấp 
cho quý vị các dịch vụ thích hợp theo quy định của 
luật tiểu bang và liên bang.  

Lệnh sẽ có hiệu lực trong bao 
lâu? 
Lệnh cách ly của quý vị sẽ có hiệu lực trong một năm 
kể từ ngày cấp lệnh (trừ khi lệnh đó bị bác bỏ tại 
phiên điều trần tranh chấp). Quý vị có thể nộp đơn 
yêu cầu gia hạn lệnh cách ly trước ngày lệnh hết hạn 
nếu quý vị vẫn còn lo cho sự an toàn của quý vị. 

Tôi có thể vi phạm lệnh cách ly 
của chính tôi không?  
Chỉ có bị đơn mới có thể vi phạm các quy định cấm 
tiếp xúc của lệnh cách ly. Tuy nhiên, quý vị không nên 
tiếp tục liên lạc với bị đơn vì thẩm phán sẽ không tin 
là quý vị thật sự sợ người đó. Nếu lệnh cách ly của 
quý vị có bao gồm các lệnh về quyền trông giữ và thời 
gian nuôi dạy con, quý vị phải tuân theo kế hoạch 
nuôi dạy con do tòa án chỉ định.  



What if the respondent violates the 
order?  
If the respondent violates the order, you may call the 
police and make a report. The police must arrest the 
respondent if they believe that he/she has violated the 
order. The district attorney’s office may or may not 
choose to bring contempt charges against the 
respondent based on the violation.  

Anything else I should know to stay 
safe?  
Keep a copy of your restraining order with you at all 
times so that if you ever have to call the police, they 
will immediately know how to respond. It’s also a good 
idea to create a safety plan in case the respondent 
violates the order. You can Google “safety planning” for 
tips . 

  

Nếu bị đơn vi phạm lệnh cách ly 
thì sao?  
Nếu bị đơn vi phạm án lệnh này, quý vị có thể gọi 
cảnh sát và lập báo cáo. Cảnh sát phải bắt giữ bị đơn 
nếu họ tin rằng bị đơn đã vi phạm án lệnh. Văn phòng 
công tố viên tiểu bang có thể hoặc sẽ không tố cáo bị 
đơn vì tội không tuân thủ luật dựa trên sự vi phạm đó.  

Tôi cần biết điều gì khác để giữ 
an toàn cho mình?  
Giữ bản sao của lệnh cách ly mọi nơi mọi lúc để nếu 
quý vị phải gọi cảnh sát, họ sẽ biết cách phản ứng 
ngay lập tức. Quý vị cũng nên tạo một kế hoạch giữ 
an toàn phòng trường hợp bị đơn vi phạm án lệnh. 
Quý vị có thể tìm kiếm bằng Google với từ khóa 
"safety planning" (lập kế hoạch giữ an toàn) để tìm lời 
khuyên. 

  

The opinions, findings, and conclusions or recommendations 
expressed in this publication are those of the author(s) and do not 
necessarily reflect the views of the Department of Justice or grant-
making component. This project was supported by Award No. VOCA-
OT-2016-LASO-00069 awarded by the Office for Victims of Crime, 
Department of Justice. 

  

Các ý kiến, phát hiện, và kết luận hoặc khuyến nghị được trình bày 
trong ấn phẩm này là của riêng (các) tác giả và không nhất thiết 
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Tội Phạm (Office of Victims of Crime) thuộc Bộ Tư pháp trao tặng. 

  

Can the respondent object to the 
order? 
The respondent has 30 days from the date he/she is 
served to request a contested hearing. At the 
contested hearing, both you and the respondent will 
have an opportunity to present evidence and tell your 
side of the story. You have the burden of proving that 
you meet the requirements for a FAPA restraining 
order.  
If the respondent requests a hearing, the court will 
notify you of the date and time of the hearing. The 
hearing must be held within 21 days of the date the 
respondent files their request or within 5 days if there 
are children and custody or parenting time is being 
contested.  

If the respondent does not request a hearing within 30 
days, the order remains in effect and the respondent 
cannot later object to the abuse allegations in your 
petition. However, the respondent can file a request to 
modify certain parts of your restraining order later.  

What should I do if the respondent 
requests a contested hearing?  
It’s a good idea to seek legal advice if the respondent 
requests a contested hearing. An attorney can help you 
prepare for the hearing and represent you 
at the hearing.  

If you can afford an attorney, the Oregon State Bar 
Lawyer Referral Service can provide you with the 

Bị đơn có quyền phản đối lệnh 
này không? 
Bị đơn có 30 ngày kể từ ngày họ được tống đạt/giao 
lệnh để yêu cầu điều trần tranh chấp. Tại phiên điều 
trần tranh chấp, cả quý vị và bị đơn sẽ có cơ hội để 
trình bày bằng chứng và lập trường của mình. Quý vị 
có trách nhiệm chứng minh rằng quý vị đáp ứng được 
các yêu cầu của lệnh cách ly theo đạo luật FAPA.  
Nếu bị đơn đề nghị điều trần, tòa sẽ thông báo cho 
quý vị về ngày giờ của phiên điều trần. Phiên điều 
trần phải được tổ chức trong vòng 21 ngày kể từ ngày 
bị đơn nộp đơn yêu cầu, hoặc trong vòng 5 ngày nếu 
tranh chấp có liên quan đến trẻ em và quyền trông giữ 
hoặc thời gian nuôi dạy con.  

Nếu bị đơn không yêu cầu điều trần trong vòng 30 
ngày, lệnh cách ly sẽ vẫn có hiệu lực và bị đơn không 
được quyền phản đối những cáo buộc về sự ngược 
đãi trong đơn kiến nghị của quý vị. Tuy nhiên, bị đơn 
sau này có quyền trình đơn yêu cầu sửa đổi một số 
điều khoản nhất định trong lệnh cách ly của quý vị.  

Tôi phải làm gì nếu bị đơn yêu 
cầu được điều trần tranh chấp?  
Quý vị nên tìm luật sư để tư vấn cho quý vị nếu bị đơn 
yêu cầu được điều trần tranh chấp. Luật sư có thể 
giúp quý vị chuẩn bị cho phiên điều trần và đại diện 
cho quý vị 
tại phiên điều trần.  

Nếu quý vị đủ khả năng thuê luật sư, Văn phòng 
Giới thiệu Luật sư của Luật sư Đoàn tại Tiểu bang 
Oregon có thể cho quý vị tên của ba luật sư để giúp 



names of three attorneys who may be able to help you. 
Call 503-684-3763 or 800-452-7636.  

If you cannot afford an attorney, your local legal aid 
office may be able to help you with your hearing free of 
charge. Visit 
http://oregonlawhelp.org//resource/oregon-legal-
aid-offices to find a legal aid office near you.   

What happens if the respondent or I 
don’t show up to a hearing? 
It’s very important that you show up to the contested 
hearing, because your restraining order may be 
dismissed if you don’t appear. If the respondent fails to 
show up to the contested hearing, the order will be 
continued as previously entered and the respondent 
loses their opportunity to object.   

quý vị. Gọi 503-684-3763 hoặc 800-452-7636.  

Nếu quý vị không đủ khả năng thuê luật sư, văn 
phòng trợ giúp pháp lý địa phương có thể giúp quý vị 
với phiên điều trần miễn phí. Vào trang 
http://oregonlawhelp.org//resource/oregon-legal-
aid-offices để tìm văn phòng trợ giúp pháp lý gần quý 
vị.   

Nếu bị đơn hoặc tôi không trình 
diện tại phiên điều trần thì sao? 
Điều rất quan trọng là quý vị phải trình diện tại phiên 
điều trần tranh chấp, vì lệnh cách ly của quý vị có thể 
sẽ bị bác bỏ nếu quý vị không trình diện. Nếu bị đơn 
không trình diện tại phiên điều trần, án lệnh sẽ tiếp tục 
áp dụng như cũ và bị đơn sẽ mất cơ hội để phản đối.  

  

Requirements for Getting a  
Family Abuse Preventing Act 
(FAPA) Restraining Order 
  

Các Yêu cầu về  
Lệnh cách ly theo Đạo luật 
Chống Lạm dụng Gia đình 
(FAPA) 
  

1. Age 

 You must be at least 18 years old, or 

 If you are younger than 18:  
1. Your abuser must be 18 or older, and  
2. You must be either married to (or previously 

married to), or involved in (or previously 
involved in) a sexual relationship with that 
person.  

2. Relationship 

The person who abused you must be either:  

 Your spouse or former spouse,  

 An adult with whom you live & have a sexual 
relationship, 

 An adult with whom you had a sexual 
relationship in the last 2 years, 

 An adult related to you by blood, marriage, or 
adoption, or 

 The other parent of your child 

3. Abuse 

In the last 180 days*, the person who abused you 
must have:  

 Physically injured you or attempted to physically 
injure you, 

 Placed you in fear of imminent bodily injury OR 

 Made you have sexual relations against your 

1. Tuổi 

Quý vị phải từ 18 tuổi trở lên, hoặc 
Nếu quý vị dưới 18 tuổi:  

1.Người ngược đãi quý vị phải từ 18 tuổi trở 
lên, và  

2.Quý vị phải đã kết hôn (hoặc đã kết hôn 
trước đó), hoặc có quan hệ (hoặc có quan 
hệ trước đó) tình dục với người đó.  

2. Mối quan hệ 
Người ngược đãi quý vị phải là:  
Vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ của quý vị,  
Một người trưởng thành đang sống chung và có 

mối quan hệ tình dục với quý vị, 
Một người trưởng thành có quan hệ tình dục với 

quý vị trong 2 năm qua, 
Một người trưởng thành có quan hệ máu mủ 

với quý vị hoặc quan hệ qua hôn nhân hoặc 
con nuôi, hoặc là 

 Cha/Mẹ của con quý vị 

3. Ngược đãi 
Trong 180 ngày vừa qua*, người ngược đãi quý 
vị phải đã:  
Gây tổn thương hoặc cố gắng gây tổn thương 

đến thể xác quý vị, 
Khiến quý vị lo sợ là mình sẽ sắp bị tổn thương 

thể xác HOẶC 
Dùng vũ lực hoặc hăm dọa sẽ dùng vũ lực để 



wishes by using force or threats of force 

* Any time period when the person who abused 
you was in jail or lived more than 100 miles 
from your home does not count as part of the 
180 day period. 

4. Continued Threat of Abuse 

You are in immediate danger of further abuse, 
and the person who abused you is a threat to the 
physical safety of you or your children.  
  

cưỡng ép quý vị quan hệ tình dục với họ khi 
quý vị không muốn 

* Bất kỳ khoảng thời gian nào khi người ngược 
đãi quý vị ở tù hoặc sống cách xa nhà quý vị 
hơn 100 dặm sẽ không được tính vào giai 
đoạn 180 ngày này. 

4. Mối đe dọa Ngược đãi Liên tục 
Quý vị hiện đang trong nguy cơ sắp bị ngược 
đãi, và người ngược đãi quý vị là một mối đe dọa 
đối với sự an toàn về thể chất của quý vị và con 
quý vị.  
  

Frequently Asked Questions  
What is a FAPA restraining order? 
A Family Abuse Prevention Act (FAPA) restraining order 
requires an abusive partner or family member to stay 
away from you and your children, stop contacting you, 
and move out of your home. A FAPA restraining order 
can also address temporary custody and parenting time 
for your children.  

Where do I apply for a restraining order? 
You apply for and file the restraining order in the circuit 
court in the county where you or the respondent live.  

Does it cost anything? 
No. There is no cost, filing fee, or service fee to obtain a 
restraining order in Oregon.   

Who is the petitioner and who is 
the respondent? 
You are the petitioner because you are asking (also 
known as petitioning) the court for a restraining order. 
The person you are getting the restraining order 
against is the respondent because they are responding 
to the allegations in the petition.  

Where do I get the paperwork to 
apply for a restraining order? 
Many counties have FAPA restraining order paperwork 
available at the courthouse. If your county does not 
have forms available at the courthouse, they can be 
found online at: courts.oregon.gov under the “self 
help” drop-down menu. 

How do I fill out the paperwork? 
Be specific when filling out the paperwork, but it is 
unnecessary to provide every detail of an incident. 
Court staff may be able to help you fill out the 
paperwork, but they cannot answer legal questions.  

Do I have to disclose where I live? 
No. You can use a contact address, such as a PO box or 
a friend’s address on the court paperwork. Just make 

Các Câu hỏi Thường Gặp  
Lệnh cách ly theo đạo luật FAPA là gì? 
Lệnh cách ly (restraining order) theo Đạo luật Chống 
Lạm dụng Gia đình (FAPA) yêu cầu đối tác hoặc 
thành viên gia đình có hành vi ngược đãi phải tránh 
xa quý vị và con của quý vị, ngừng liên lạc với quý vị, 
và rời khỏi nhà quý vị. Lệnh cách ly theo FAPA cũng 
có thể giải quyết các vấn đề về quyền trông giữ và 
thời gian nuôi dạy con của quý vị.  

Tôi phải làm đơn xin lệnh cách ly ở đâu? 
Quý vị có thể lập đơn và nộp lệnh cách ly tại tòa án 
quận hạt nơi quý vị hoặc bị đơn đang sinh sống.  

Lệnh này có chi phí gì không? 
Không. Quý vị không phải trả phí, phí lập hồ sơ hay 
phí dịch vụ để có được lệnh cách ly ở Oregon.   

Ai là nguyên đơn và ai là bị đơn? 
Quý vị là nguyên đơn (petitioner)bởi vì quý vị đang 
lập đơn yêu cầu (còn gọi là kiến nghị) tòa án ban lệnh 
cách ly. Người mà quý vị muốn dùng lệnh để chống 
lại là bị đơn bởi vì họ phải trả lời các cáo buộc trong 
kiến nghị.  

Tôi lấy các mẫu đơn ở đâu để xin 
lệnh cách ly? 
Nhiều quận có các mẫu đơn sẵn cho lệnh cách ly theo 
FAPA tại tòa án. Nếu quận của quý vị không có sẵn 
các mẫu đơn tại tòa án, quý vị có thể tìm chúng trực 
tuyến tại: court.oregon.gov dưới trình đơn thả xuống 
"self help" (tự giúp). 

Tôi điền đơn như thế nào? 
Quý vị nên cụ thể khi điền đơn, nhưng không cần phải 
cung cấp mọi chi tiết của sự cố. Nhân viên tòa án có 
thể giúp quý vị điền đơn, nhưng họ không thể trả lời 
các câu hỏi pháp lý.  

Tôi có phải tiết lộ nơi tôi đang cư 
ngụ không? 
Không. Quý vị có thể ghi địa chỉ liên lạc, chẳng hạn 
như hộp thư bưu điện (PO box) hoặc địa chỉ của một 
người bạn trên giấy tờ tòa án. Chỉ cần đảm bảo cho 



sure the court always has a valid mailing address so you 
can receive important court notices in the mail.   

What happens after I file the 
paperwork? 
The court will schedule a hearing so that a judge can 
review your petition and verify that you meet the 
requirements for a FAPA restraining order (see 
Requirements section). This is an ex parte hearing, 
which means the respondent does not get notice.  

What should I expect at the ex parte 
hearing? 
The ex parte hearing will take place the same day that 
you apply for the restraining order or the next business 
day. At the hearing, the judge may ask you some 
questions about your petition. There may be other 
people in the courtroom waiting for the judge to 
review their restraining order paperwork, so check with 
your county to find out how long you should expect to 
be at the courthouse.   

If you do not meet all the requirements for a FAPA, the 
judge will dismiss your restraining order. However, you 
may file a new petition if the respondent places you in 
fear of bodily injury, or physically or sexually abuses 
you again.   

When does the order go into effect? 
If the judge issues you a restraining order, the order 
becomes effective once the respondent is served 
(handed a copy of the restraining order).  

How does the respondent get 
served? 
After the ex parte hearing, the court clerk will provide 
you with copies of the protective order. Bring two 
copies of the protective order to the sheriff’s office and 
have them complete service. The sheriff’s office will 
attempt to serve the respondent that day or the next 
day. Alternatively, any adult over the age of 18 (other 
than yourself) may serve the respondent. Ask the court 
clerk for more information on how to properly serve 
someone. Once the respondent is served, law 
enforcement will enter the protective order into a 
statewide law enforcement database to ensure that all 
Oregon police agencies know about it.  

  

tòa án luôn có địa chỉ gửi thư hợp lệ để quý vị luôn 
nhận được những thông báo quan trọng của tòa.   

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp 
đơn? 
Tòa án sẽ lên lịch một phiên điều trần để thẩm phán 
có thể xem xét đơn của quý vị và xác minh liệu quý vị 
có đáp ứng các yêu cầu của lệnh cách ly theo FAPA 
hay không (xem mục Yêu cầu). Đây là phiên điều trần 
một bên (ex parte), nghĩa là bị đơn sẽ không nhận 
được thông báo.  

Tôi có thể mong đợi việc gì sẽ 
xảy ra tại phiên điều trần một bên 
này? 
Phiên điều trần một bên sẽ diễn ra trong cùng ngày 
quý vị nộp đơn xin lệnh cách ly hoặc ngày làm việc 
tiếp theo. Tại phiên điều trần, thẩm phán có thể hỏi 
quý vị một số câu hỏi về đơn kiến nghị của quý vị. Có 
thể sẽ có những người khác ngồi chờ thẩm phán cứu 
xét đơn xin lệnh cách ly của họ tại tòa, cho nên quý vị 
nên hỏi cơ quan quận xem quý vị sẽ phải chờ tại tòa 
bao lâu.   

Nếu quý vị không đáp ứng được tất cả các yêu cầu 
của FAPA, thẩm phán sẽ bác bỏ đơn xin lệnh cách ly 
của quý vị. Tuy nhiên, quý vị có thể nộp đơn mới nếu 
bị đơn lại một lần nữa khiến cho quý vị lo sợ là họ sẽ 
gây tổn thương đến thể xác quý vị hoặc hành hung 
bằng vũ lực hoặc tình dục với quý vị.   

Khi nào lệnh bắt đầu có hiệu lực? 
Nếu thẩm phán cấp lệnh cách ly cho quý vị, lệnh sẽ 
có hiệu lực sau khi bị đơn được tống đạt (được trao 
một bản sao của lệnh).  

Bị đơn sẽ được tống đạt như thế 
nào? 
Sau phiên điều trần một bên , thư ký tòa sẽ trao cho 
quý vị các bản sao của lệnh bảo vệ. Mang hai bản 
sao của lệnh bảo vệ tới văn phòng cảnh sát trưởng và 
yêu cầu họ tống đạt cho bị đơn. Văn phòng cảnh sát 
sẽ cố gắng tống đạt cho bị đơn ngay ngày hôm đó 
hoặc ngày hôm sau. Hoặc cách khác, bất kỳ người 
nào trên 18 tuổi (ngoài quý vị) cũng có thể tống đạt 
cho bị đơn. Hỏi thư ký tòa án để biết thêm thông tin về 
cách tống đạt đúng cách cho một ai đó. Một khi bị đơn 
được tống đạt, cơ quan thực thi pháp luật sẽ đưa lệnh 
bảo vệ vào cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật toàn tiểu 
bang để đảm bảo tất cả các sở cảnh sát ở Oregon 
đều biết.  

  

 


