
 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

  

    

 
 

  
 

 

 
 

 

  
  

 
 

  
 

  

  
 

        

 

   
 

 

Protective Orders 
คาํสัง่คุมครอง 

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. 
บุคคลทั่วไปลวนมีสิทธิ์ท่ีจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีปลอดจากการคุกคามจากสมาชิก 
ในครอบครัวหรือบุคคลผูรูจัก 
โดยไมคํานึงถึงสญัชาติหรือสถานะการเปนพลเมืองของบุคคลน้ัน 
หากผูท่ีคุณรูจักมีสวนเก่ียวของกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
(ซึ่งหมายรวมถึงการคุกคามท้ังทางรางกายหรือทางเพศ การขมขูทางวาจา 
การกอความเสียหายตอทรัพยสิน หรือการสะกดรอย) 
คุณสามารถรองขอความคุมครองไดโดยการยื่นคํารองและขอคําสั่งหามกระทําการช่ัวคร 
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 
เพ่ือการคุมครองตนเอง คุณสามารถขอคําสั่งหามไดสูงสดุสามป 

• 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. 
ในระดับศาลครอบครวั หาก TRO 
น้ันมีตอสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลในครัวเรือนและคุณจําเปนตองขยาย 
TRO เพ่ือขอความคุมครองตนเอง 
คุณสามารถขอคําสั่งคุมครองไดตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

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

How to Obtain a TRO 
วธิกีารรองขอ TRO 

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

• 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. 

Your Safety 
ความปลอดภัยของคุณ 

What To Do If Your Order Is Violated 
คุณควรทําอยางไรหากมีผูละเมิดคําส่ังคุมครอง 
ของคุณ 

View Case Records 
ดูบันทึกกรณีศึกษา 
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http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/district/district_court_protective_order
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/district/district_court_protective_order
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/family/family_court_protective_orders
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/your_safety
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/your_safety
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/violations/order_violations
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/violations/order_violations
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/violations/order_violations
http://www.courts.state.hi.us/legal_references/records/hoohiki_disclaimer
http://www.courts.state.hi.us/legal_references/records/hoohiki_disclaimer


   
  

 

หากจําเลย/ผูถูกรอง (บุคคลท่ีถูกยับยั้ง) เปนสมาชิกในครอบครัว 
หรือบุคคลในครัวเรือน หรือผทีู่คุณคบหาอยหูรือเคยคบหากัน 
โปรดยนืคํารองตอศาลครอบครัว 
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http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/family/family_court_protective_orders
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