
Ai Có Th‹ Xin LŒ nh Bäo VŒ  NgÜ© i Già Và NgÜ© i Tàn TÆt (LŒ nh 
EPPDAPA)? 
N‰u bån bÎ quÃy nhiÍu, bÕ  rÖ i, hay tÃn công, và bån: 

• 65 tu°I hay già hÖ n và không phäi là thÜ © ng trú nhân 
cûa m¶t nÖ i chæm sóc lâu dài; hay 

• 

• 
• 
• 

• 

bÎ tàn tÆt vŠ tâm hÒn hay th‹ xác. 
 

Bån có th‹ xin Ç Ü® c lŒ nh EPPDAPA.  M¶t lŒ nh bäo vŒ  có th‹ 
lŒ nh cho bÎ cáo ngØng quÃy rÓ i bån và Ç‹ bån yên thân.  
LŒ nh này cÛ ng có th‹ ra lŒ nh nh»ng Ç iŠu khác Ç‹ giúp bån 
an toàn. 

 
Bån Có Th‹ Xin LŒ nh EPPDAPA ñ‹ ChÓ ng Låi: 

• BÃt cÙ ngÜ© i nào quÃy rÓ i bån nhÜ  ÇÜ® c ÇÎnh nghïa trên 
pháp luÆt.  Bån không cÀn phäi có liên hŒ  v§I ngÜ © I 
quÃy rÀy bån Ç‹ h¶I tiêu chuÄn xin lŒ nh. 

 
Bån Có Th‹ Xin LŒ nh EPPDAPA N‰u: 

1. Trong vòng sáu tháng (180 ngày) ngÜ© I quÃ y nhiÍu: 
Gây Çau Ç§n hay t°n thÜ Ö ng vŠ th‹ xác có chû Ç ích. 
BÕ  rÖ i bån và gây phuÖ ng håi vŠ th‹ xác 
Sº døng ngôn ng» xúc phåm, Çe d†a, hæm d†a hay 
quÃy rÓ i hay nh»ng g® I š mang tính tình døc hay ÇÜa 
Ç‰n viŒ c Çe d†a  bån v§I s¿ nguy hi‹m vŠ th‹ xác và 
tinh thÀn; hay 
Là ngÜ © I chæm sóc hay ngÜ © I khác trông coi viŒ c 
chæm sóc bÕ  rÖ i, bÕ  trÓ n, hay lãng tránh bån. 
Và 

2. Bån Ç ang ª trong s¿ nguy hi‹m ngay tÙc th© I và hiŒ n 
tåi cûa s¿ quÃ y rÓ i trong tÜÖ ng lai. 
(Thí dø, n‰u m¶t ngÜ © I quÃy nhiÍu gÀn Çây Çe d†a 
bån v§I nh»ng quÃy nhiÍu xa hÖ n) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

N‰u bån bÎ quÃy nhiÍu vŠ tài chánh thông qua Ç¥t 
cÜ ® c, bån có th‹ h¶I tiêu chuÄn cho viŒ c xin m¶t 
lŒ nh. 
Væn kiŒ n này không ÇŠ cÆp Ç‰n loåi lŒ nh Ãy. 

 
Th© i gian 180 ngày ÇÜ ® c tính khác biŒ t n‰u ngÜ © I 
quÃy rÓ i bÎ tù hay sÓ ng xa bån hÖ n 100 d¥m trong 
vòng sáu tháng qua. 

LŒ nh EPPDAPA Có Th‹ Giúp Bån B¢ng Cách: 
 Yêu cÀu bÎ cáo tránh xa bån và không ÇÜ ® c s©  mó, hæm 

d†a, liên hŒ  hay Çe d†a bån; 
 Yêu cÀu bÎ cáo d†n ra khÕ i nhà bån (N‰u bån có quan hŒ  

hôn nhân v§i bÎ cáo hay n‰u bån có chung quyŠn sª h»u nhà 
hay thuê nhà v§I bÎ cáo); 

 Yêu cÀu bÎ cáo tránh xa nhà, nÖ i làm, trÜ © ng h†c, trung tâm 
dành cho ngÜ © I cao niên, hay nh»ng nÖ i khác do Tòa thÃy 
cÀn thi‰t Ç‹ ngæn chÆn hành vi quÃy rÓ i xa hÖ n; và 

 LŒ nh cho nh»ng Ç iŠu khác Ç‹ bäo vŒ  bån; thí dø nhÜ , lŒ nh 
cho bÎ cáo hoàn låi  tÃ t cä chìa khóa và thuÓ c men, n¶p 
súng, và cho bån s¿ giúp Ç« cÀn thi‰t  khÄn cÃp vŠ tài 
chánh. 

 
Nh» ng Giúp ñ«  Khác: 

 Bån có quyŠn Çòi hÕ i chû ÇÃ t thay Ç°i ° khóa cûa nhà n‰u 
cÀn cho s¿ an toàn cûa bån. 

 Bån có th‹ yêu cÀu m¶t thÕ a thuÆn trong væn kiŒ n thuê nhà 
n‰u di chuy‹n Ç i nÖ i khác làm cho bån an toàn hÖ n. 

 Xin liên låc v§I luÆt sÜ  hay ngÜ © I Ç iŠu h® p Ç‹ có thêm thông 
tin vŠ s¿ giúp Ç«.  Xin xem phÀn phø chú vŠ các sÓ  Ç iŒ n 
thoåi. 

 
Nh» ng LŒ nh EPPDAPA Có HiŒ u L¿c Bao Lâu 
• M¶t khi ÇÜ ® c ban hành, lŒ nh EPPDAPA kéo dài m¶t næm k‹ 

tØ ngày ra lŒ nh, trØ khi bån hûy lŒ nh, hay Tòa án chÃm dÙt 
lŒ nh trÜ §c th© i hån. 
Bån có th‹ gia hån lŒ nh này b¢ng cách ÇŒ  ÇÖ n yêu cÀu trÜ§c 
khi lŒ nh h‰t hån.  Bån p[häi có lš do chính Çáng Ç‹ xin gia 
hån, mà không cÀn có nh»ng hành Ç¶ng quÃy nhiÍu xa hÖ n. 
Tôi Xin LŒ nh EPPDAPA B¢ng Cách Nào? 
 
Bån Ç‰n væn phòng løc s¿ hay Ç‰n Væn Phòng Giúp ñ« Nån 
Nhân cûa Tòa Án nÖ i quÆn bån Çang sÓ ng Ç‹ lÃy ÇÖ n xin 
lŒ nh EPPDAPA.  ThÆt là š tÜ ªng tÓ t n‰u bån Ç iŠn ÇÖ n khi có 
s¿ hiŒ n diŒ n cûa quan tòa Ç‹ xem xét nguyŒ n v†ng cûa bån.  
TrÜ §c khi g¥p quan tòa, bån nên có ÇÀy Çû th© I gian Ç‹ xin 
và Ç iŠn ÇÖ n. 
 
 

S¤n sàng v§I s¿ giúp Ç « : 
• HÀu h‰t nh»ng quÆn có chÜ Ö ng trình giúp Ç« nån nhân và 

chÜ Ö ng trình Ç iŠu h® p nån nhân bÃ t vø l® i.  Xin xem phÀn 
phø chú Ç‹ có thêm thông tin. 
Bån nên có m¶t nhân chÙng hay viên chÙc chuyên lo bäo vŒ  
ngÜ © I già Ç iŠn ÇÖ n và nói v§I quan tòa thay cho bån n‰u 
chính bån không th‹ làm Ç iŠu Çó. 

 
M¶t NgÜ© I Giám H¶ Có Th‹ Thay M¥t Bån Xin LŒ nh 
• Liên låc v§I luÆt sÜ  Ç‹ ÇÜ ® c b° nhiŒ m ngÜ © I Giám H¶ n‰u 

bån không th‹ xin lŒ nh, không có nhân chÙng hay không có 
viên chÙc chuyên viŒ c bäo vŒ  ngÜ © I già 
Bån có quyŠn tØ chÓ i n‰u ngÜ © I Giám H¶ xin lŒ nh nhÜ ng 
không có s¿ ÇÒng š cûa bån. 

 
ñiŠn ñÖ n Xin Bäo VŒ  ñÜ® c MiÍn Phí 
 
Nh» ng GiÃ y T©  Mang Theo: 
• GiÃy ChÙng Minh Có �nh 

ñÎa chÌ nÖ i bÎ cáo nhÆn lŒ nh (ch£ng hån nhÜ  nÖ i làm hay nÖ i 
cÜ  ngø) 
M¶t Ç Îa chÌ liên låc n‰u bån muÓ n gi» kín Ç Îa chÌ cûa bån 
trên t©  lŒ nh bäo vŒ . 

 
Cu¶c ñiŠu TrÀn SÖ  Khªi 
• Quan tòa së b¡t ÇÀu xem xét ÇÖ n thÌnh nguyŒ n xin bäo vŒ  

vào th© i Ç i‹m   qui Ç Înh.  M†i ngÜ© i xin lŒ nh thÜ© ng có m¥t 
trong tòa cùng m¶t lúc. Quan tòa së hÕ i bån (NgÜ© i ñŒ  ñÖ n) 
nh»ng câu hÕ i trÜ §c khi quy‰t Ç Înh xem có cho bån t©  lŒ nh 
hay không. 
NgÜ © I QuÃy NhiÍu (BÎ Cáo) không ÇÜ ® c thông báo vŠ cu¶c 
Ç iŠu trÀn này, và không có m¥t tåi bu°i Ç iŠu trÀn. 
Trong m¶t vài trÜ © ng h® p, bån nói chuyŒ n v§I quan tòa qua 
Ç iŒ n thoåi thay vì Ç‰n g¥p m¥t.  N‰u bån không th‹ nói cho 
bån, nh»ng ngÜ © I uy tín có th‹ nói chuyŒ n thay cho bån. 
N‰u Quan Tòa cÃp cho bån t©  lŒ nh, bån së sao y bän chánh 
t©  lŒ nh Ãy.  Bån có th‹ sao y bän chánh thành nhiŠu bän Ç‹ 
trao cho nhiŠu ngÜ © I khác nhau, nhÜ  ngÜ © I chæm sóc bån, 
ngÜ © I làm chung, hay ngÜ © I thân thu¶c. 

 
  
 



Thi Hành LŒ nh 
• Nói chuyŒ n v§I nhân viên løc s¿ vŠ viŒ c thi hành lŒ nh cûa BÎ 

cáo. N‰u bån muÓ n, Tòa án së gºI giÃy t©  Ç‰n Cänh sát 
quÆn Ç‹ ÇÜ a cho bÎ cáo.  Bån có th‹ mang giÃy t©  Ç‰n cänh 
sát quÆn n‰u bån muÓ n s¿ viŒ c diÍn ra nhanh chóng hÖ n.  
Bån không th‹ mang t©  lŒ nh Ç‰n giao cho bÎ cáo. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

LŒ nh bäo vŒ  không có hiŒ u l¿c cho Ç ‰n khi BÎ Cáo Ç Ü® c giao 
lŒ nh. 

 
BÎ Cáo Có 30 Ngày ñ‹ Yêu CÀu Cu¶c ñiŠu TrÀn  
• BÎ cáo có 30 ngày k‹ tØ ngày nhÆn lŒ nh Ç‹ yêu cÀu cu¶c Ç iŠu 

trÀn. 
N‰u bÎ cáo không yêu cÀu cu¶c Ç iŠu trÀn trong vòng 30 
ngày, lŒ nh së có hiŒ u l¿c trong m¶t næm. 
N‰u bÎ cáo không yêu cÀu Ç iŠu trÀn trong vòng 30 ngày, bån 
së nhÆn ÇÜ ® c m¶t lÜ u š vŠ Ç iŠu trÀn cûa Tòa án nêu ra ngày 
gi©  cu¶c Ç iŠu trÀn cûa bån.  Nên thông báo v§I Tòa án vŠ 
Ç Îa chÌ liên låc cûa bån Ç‹ bån nhÆn thông báo vŠ cu¶c Ç iŠu 
trÀn.  N‰u m¶t cu¶c Ç iŠu trÀn ÇÜ ® c yêu cÀu, tÓ t nhÃ t nên có 
luÆt sÜ  Çåi diŒ n cho bån, nhÜ ng Ç iŠu Ãy không Çòi hÕ i. 

 
Cu¶c ñiŠu TrÀn Có Tính Quy‰t ñÎnh 
• Cu¶c Ç iŠu trÀn này phäi ÇÜ ® c t° chÙc trong vòng 21 ngày. 

Møc Ç ích cûa cu¶c Ç iŠu trÀn này Ç‹ quy‰t Ç Înh lŒ nh còn hiŒ u 
l¿c hay không hiŒ u l¿c, và ÇÜ ® c thay Ç°I hay không thay Ç°i. 
Quan tr†ng là bån phäi hiŒ n diŒ n trong bu°I Ç iŠu trÀn.  Tåi 
bu°i Ç iŠu trÀn, bån phäi s¤n sàng chÙng minh, g†i ngÜ © I 
làm chÙng, và trình bày b¡t cÙ b¢ng chÙng nào mà bån có. 
N‰u chính bån không th‹ th¿c hiŒ n viŒ c chÙng minh, nhân 
chÙng hay nhân viên phø trách lŒ nh bäo vŒ  có th‹ làm viŒ c 
chÙng minh cho bån. 

 
LŒ nh Bäo VŒ  Phäi ñÜ® c: 
• Luôn luôn gi» m¶t bän sao trong túi bån. 

Bån không th‹ vi phåm lŒ nh bäo vŒ  cûa chính bån; BÎ cáo là 
ngÜ © I duy nhÃt bÎ ngæn cÃm không cho ti‰p xúc và Ç‰n 
nh»ng nÖ i qui Ç Înh. 
N‰u BÎ Cáo không tuân hành lŒ nh, hãy g†i 911. Cänh sát 
phäi b¡t BÎ Cáo n‰u cänh sát có b¢ng chÙng là BÎ Cáo Çã vi 
phåm lŒ nh. 

Nh» ng BÜ§c Khác Bån Có Th‹ Làm-NguÒn Thông Tin 
LŒ nh bäo vŒ  là m¶t bÜ §c quan tr†ng cho s¿ an toàn, nhÜ ng thÆt 
s¿ quan tr†ng khi bån bi‰t cách bäo vŒ  chính bän thân bån trong 
trÜ © ng h® p BÎ Cáo vi phåm lŒ nh.  Bån nên bi‰t thêm chi ti‰t vŠ 
nh»ng nÖ i lánh nån, nh»ng nhóm ûng h¶, nh»ng k‰ hoåch an 
toàn, hay nh»ng quyŠn chính Çáng cûa bån.  ñ‹ ÇÜ ® c giúp Ç« 
nhiŠu hÖ n: 
• ñiŒ n Thoåi TÃn Công Tình Døc QuÓ c Gia (800) 656-HOPE 

ñiŒ n Thoåi Xung ñ¶t Gia ñình QuÓ c Gia: (800) 799-7233 
Trung Tâm QuÓ c Gia VŠ Nh»ng Nån Nhân T¶I Phåm: (800) 
FYI-CALL 
ñiŒ n Thoåi  Khûng Hoäng Cûa Phø N» Portland: (800) 235-
5333( Ç‹ ÇÜ ® c giúp Ç« trong ti‹u bang và gi§I thiŒ u Ç‰n 
chÜ Ö ng trình khûng hoäng Ç Îa phÜ Ö ng) 
Trang Nhà Giúp ñ« Pháp LuÆt Cûa Bang Oregon: 
http://www.oregonlawhelp.org 
ñiŒ n Thoåi Dành Cho NgÜ © i Cao Niên và NgÜ © i Tàn TÆt:          
1-800-232-3020 

 
 

 

Cách Xin LŒ nh Bäo VŒ  NgÜ© i Già 
Hay NgÜ© i Tàn TÆt BÎ QuÃy NhiÍu 
 

 
Bän HÜ§ng DÅn 

 
 
 • 

 
DÎch Vø Pháp Lš Bang Oregon 
Trung Tâm LuÆt Pháp Oregon 
Tháng MÜ © I M¶t Næm 2003 

 
 
 
 

CÄm nang này chÌ sº døng cho møc Ç ích giáo døc.  Không thay th‰ cho nh»ng l© I 
khuyên cá nhân.  Nên hÕ i š ki‰n luÆt sÜ  Ç‹ có thêm thông tin và l© i khuyên.  
Thông tin trong cÄm nang này chính xác vào tháng MÜ© I M¶t næm 2003.  Xin ghi 
nh§ r¢ng luÆt pháp luôn luôn thay Ç°i xuyên qua nh»ng viŒ c làm thu¶c tòa án, 
hành pháp và các t° chÙc. 
 
 
 
 
How To Get An Order to Protect Elderly Persons Or Persons With 
Disabilities From Abuse 
Legal Aid Services of Oregon & Oregon Law Center 
(Vietnamese - 2003) 
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