Requesting a Family Court Protective Order
การรองขอคําส่งั คม
ุ ครองจากศาลครอบครัว
You may request a Family Court temporary restraining order (TRO) if the person engaging in domestic abuse
is a family or household member.
คุณสามารถขอคําสั่งหามกระทําการชัว
่ คราว (TRO) จากศาลครอบครัวได
หากบุคคลท่ีกระทําผิดเปนสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลในครัวเรือน
Domestic abuse is defined, as follows:
การลวงละเมิดภายในครอบครัว มีความหมายดังน้ี :
•

Physical harm, bodily injury, assault, or the threat of imminent physical harm, bodily injury, or assault,
extreme psychological abuse or malicious property damage; or
การกออันตราย การทําราย การประทุษรายตอรางกาย หรือการขมขูคุกคามที่ใกลกอ
 อันตราย การทําราย
การประทุษรายตอรางกาย การรุกรานทางจิตวิทยาอยางรุนแรง หรือมุงรายใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน หรือ

•

Any act that would constitute abuse or a family or household member, a sex offense, or a child abuse
offense committed by an adult family or household member against a minor family of household
member pursuant to Hawai`i Revised Statutes section 709-906, or under part V or VI of chapter 707.
การกระทําใด ๆ ท่ีเปนการกระทําทารุณหรือการลวงละเมิดทางเพศตอสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลในครัวเรือน
หรือความผิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดผูเ ยาวที่ผูบรรลุนิติภาวะในครอบครัวหรือสมาชิกในครัวเรือนกระทําตอผูเยาวที่
เปนสมาชิกในครอบครัวตามอนุสญ
ั ญา Hawai`i ฉบับแกไข 709-906 หรือ ภายใตสว
 นที่ V หรือ VI ของบทที่ 707

Family or household members means, as follows:
สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลในครัวเรือน หมายความถึง :
Current or former spouse or reciprocal beneficiary;
คูสมรสในปจจุบัน หรือในอดีต หรือผูรับผลประโยชนตา งตอบแทน
• Persons who have a child in common;
บุคคลที่มีบุตรรวมกัน
• Parents;
ผูปกครอง
• Children;
บุตรธิดา
• Blood-related family members;
สมาชิกในครอบครัวท่เี กี่ยวพันกันทางสายเลือด
• Persons currently or formerly in a dating relationship; or
บุคคลผูคบหากันอยูห
 รือเคยคบหากัน หรือ
• Persons currently or formerly residing together (but “residing together” does not include those
persons who are, or were, adult roommates or cohabitants only because of an economic or
contractual affiliation).
บุคคลที่พํานักอยูร วมกันหรือเคยพํานักอยูรว
 มกัน (แต “การพํานักอยูดว
 ยกัน” ไมหมายรวมถึงบุคคลที่เปน
หรือเคยเปนเพื่อนรวมหองทีเ่ ปนผูบรรลุนิติภาวะ
หรือเพียงแคพํานักรวมตามความรวมมือดวยเหตุทางเศรษฐกิจหรือตามสัญญาเพียงเทานั้น)
(See District Court Protective Orders for other cases. )
(ดูคาํ สั่งศาลเพื่อคุม
 ครองในกรณีอื่น ๆ )
•

Call the Family Court TRO Unit and be prepared to briefly provide details about the domestic abuse.
ใหติดตอไปยังหนวยงาน TRO ของศาลครอบครัว
โดยเตรียมรายละเอียดเก่ียวกับการลวงละเมิดภายในครอบครัวโดยสังเขปใหพรอม
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•
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O`ahu – (808) 538-5959
Maui – (808) 244-2706
Hawai`i – (808) 969-7798
Kaua`i – (808) 482-2330

Call hours: 7:45 a.m. through 4:30 p.m., Monday through Friday, except State holidays.
เวลาทําการ : 7:45 น. ถึง 16:30 น. วันจันทรถึงวันศุกร ยกเวนวันหยุดราชการ
After the TRO Court Officer receives information about your domestic abuse allegations, and information
regarding the person against whom you are filing, you will be scheduled for an appointment. During this
appointment, your petition will be submitted to a judge for review, and the judge will decide whether to grant
you a TRO.
หลังจากที่เจาหนาที่ศาล TRO
ไดรับขอมูลเกีย
่ วกับขอกลาวหาการลวงละเมิดภายในครอบครัวของคุณและขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณกําลังกลาวรองเรียน
แลว เจาหนาที่จะทําการนัดหมายคุณตอไป ในระหวางการนัดหมายนี้
เจาหนาที่จะสงคํารองของคุณไปยังศาลเพื่อตัดสินวาจะใหสท
ิ ธิ์ TRO แกคุณหรือไม
The application process may take up to 2 hours for you to complete your petition. Please arrange for child
care, if necessary.
ขั้นตอนการขอ อาจใชเวลาถึง 2 ชั่วโมงในการดําเนินการยื่นคํารองของคุณใหเสร็จสมบูรณ หากจําเปน
โปรดจัดเตรียมการดูแลบุตรธิดาใหพรอม
If the TRO is granted by the judge, keep a copy of your TRO with you at all times and report any violations to
the police department immediately by calling 911.
หากศาลใหสิทธิ์ TRO แกคุณ ใหคุณเก็บสําเนา TRO ไวกับคุณตลอดเวลา และรายงานการละเมิดใด ๆ
ตอกรมตํารวจทันทีโดยติดตอไปที่ 911

Parking
สถานทีจ
่ อดรถ
For people wishing to file in Honolulu, the location for filing is at the Circuit Court building on Punchbowl
Street and Pohukaina Street. There is usually available parking at the Circuit Court parking garage
(Pohukaina St. entrance). The court does not validate parking.
สําหรับผูที่ตอ
 งการยื่นเรือ
่ งใน Honolulu สถานทีส
่ าํ หรับยื่นเอกสารอยูที่อาคารศาลเคลื่อนที่ ณ ถนน Punchbowl และ ถนน
Pohukaina ตามปกติแลว จะมีท่ีจอดรถ ณ โรงจอดรถของศาลเคลือ
่ นท่ี (ทางเขาจากถนน Pohukaina)
ศาลไมมีบริการดานท่จ
ี อดรถให
If submitting your documents at the Family Court in Kapolei, there is metered parking available. The meters
only take quarters and have a two hour limit so you will need to feed the meter again if you stay longer. For
neighbor island applicants, please check with your respective court.
หากคุณยื่นเอกสารตอศาลครอบครัว ใน Kapolei จะมีท่ีจอดรถแบบหยอดเงินใหบริการ มาตรเวลาจะรับเฉพาะเหรียญ 25
เซ็นตและจํากัดเวลาในการจอดรถไวทส
ี่ องชั่วโมง หากคุณตองการจอดตอเนื่องนานกวานั้น คุณจะตองมาหยอดเหรียญเพิ่ม
สําหรับผูย
 ื่นคําขอจากเกาะขางเคียง โปรดตรวจสอบกับศาลที่เกี่ยวของของคุณ
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