Protective Orders
คําสัง่ คุม
 ครอง
Any person, regardless of his or her immigration or citizenship status, has a
right to live in a safe environment, free from the threat of harm from a family
member or an acquaintance. If someone you know is engaging in a pattern of
harassment or abuse (including physical abuse or sexual abuse, verbal
threats, property damage or stalking), you can seek protection by filing a
petition and obtaining a temporary restraining order (TRO) against the
perpetrator.
บุคคลท่ัวไปลวนมีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดจากการคุกคามจากสมาชิก
ในครอบครัวหรือบุคคลผูรูจัก
โดยไมคาํ นึงถึงสัญชาติหรือสถานะการเปนพลเมืองของบุคคลนั้น
หากผูที่คุณรูจักมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(ซึ่งหมายรวมถึงการคุกคามทัง้ ทางรางกายหรือทางเพศ การขมขูทางวาจา
การกอความเสียหายตอทรัพยสิน หรือการสะกดรอย)
คุณสามารถรองขอความคุมครองไดโดยการยื่นคํารองและขอคําสั่งหามกระทําการชัว
่ คร
าว (TRO - temporary restraining order) ตอผูกระทําความผิดได
•

In the District Court, if you need to extend the TRO for your protection,
you may request an injunction for up to three years.
ในระดับศาลแขวง หากคุณตองการขยายระยะเวลา TRO
เพื่อการคุมครองตนเอง คุณสามารถขอคําสั่งหามไดสูงสุดสามป

•

In the Family Court, if the TRO is against a family or household
member and you need to extend the TRO for your protection, you may
request an order for protection for any reasonable period of time.
ในระดับศาลครอบครัว หาก TRO
นั้นมีตอสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลในครัวเรือนและคุณจําเปนตองขยาย
TRO เพื่อขอความคุมครองตนเอง
คุณสามารถขอคําสั่งคุมครองไดตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
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ึ ษา

If granted, the order sets guidelines aimed at protecting you. This can include
prohibiting the defendant/respondent from calling or visiting you.
หากคําสั่งนั้นไดรับการอนุมัติ จะมีการกําหนดแนวทางเพ่อ
ื จุดประสงคในการคุมครองคุณ
ซึ่งอาจรวมถึงการหามมิใหจําเลย/ผูถูกรองติดตอพูดคุยหรือพบปะกับคุณ

How to Obtain a TRO
วิธก
ี ารรองขอ TRO
•

If the defendant is not related to you by blood and you have never lived
together, please file through District Court.
หากจําเลยไมเกี่ยวของทางสายเลือดกับคุณ และไมเคยพํานักอยูรวมกันกับคุณ
โปรดยน
ื คํารองตอศาลแขวง

•

If the defendant/respondent (person to be restrained) is a family or
household member, or someone with whom you are or were in a dating
relationship with, please file through Family Court.
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หากจําเลย/ผูถูกรอง (บุคคลที่ถูกยับยั้ง) เปนสมาชิกในครอบครัว
หรือบุคคลในครัวเรือน หรือผท
ู ่ีคุณคบหาอยห
ู รือเคยคบหากัน
โปรดยน
ื คํารองตอศาลครอบครัว
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