About Filing for Your Temporary Restraining Order (TRO)
เรื่องเกี่ยวกับการยื่นคําสั่งหามกระทําการชั่วคราว (TRO - Temporary Restraining Order) ของคุณ
On Oahu, when you arrive at Circuit Court or at the Family Court, a TRO Court Officer will help you fill out the
necessary petition and other forms. You may also file a petition on behalf of your children, or on behalf of a
family or household member who is an incapacitated person or who is physically unable to go to the
appropriate place to complete or file the petition.
ในท่ี Oahu เมือ
่ คุณมาถึงศาลเคลื่อนท่ห
ี รือ ณ ศาลครอบครัว เจาหนาที่ศาลของ TRO
จะชวยคุณกรอกแบบฟอรมทีจ
่ ําเปนรวมถึงแบบฟอรมอื่น ๆ และคุณยังสามารถยื่นคํารองในนามของบุตรธิดา
หรือในนามสมาชิกของครอบครัว หรือสมาชิกในครัวเรือนที่เปนบุคคลไรความสามารถหรือผูที่ไมสามารถเดินทางไป ณ
สถานท่เี พ่อ
ื ดําเนินการดวยตนเองได

More Details Give You Greater Protection
รายละเอียดทีค
่ รบถวนสมบูรณจะใหการคุม
 ครองไดมากกวา
Please be prepared to provide as much detail as possible. Examples of important details include:
โปรดเตรียมรายละเอียดสําหรับการแจงไวใหไดมากท่ส
ี ด
ุ ตัวอยางของรายละเอียดท่ส
ี ําคัญ ไดแก :
•

Dates of abuse or threats;
วันที่เกิดการลวงละเมิดหรือขมขู

•

Description of physical abuse, psychological abuse, or threats;
รายละเอียดเรื่องการทารุณกรรมทางกาย การลวงละเมิดหรือการขมขูคุกคามทางจิตวิทยา

•

Information about property damage;
ขอมูลเกี่ยวกับความเสียหายตอทรัพยสิน

•

Documentation, if available, about abuse, including medical and police reports; and
เอกสารเก่ย
ี วกับการลวงละเมิดรวมท้ังรายงานจากแพทยและตํารวจ (หากมี) และ

•

Information about whether the defendant/respondent owns a gun or has threatened you with one.
ขอมูลเกี่ยวกับการทีจ
่ ําเลย/ผูถูกรองมีปนไวในครอบครอง หรือไดใชปนคุกคามคุณดวยหรือไม

Fees
คาธรรมเนียม
There is no charge to file the initial petition for a TRO.
ไมมีคาใชจายในการยื่นคํารอง TRO เบื้องตน

After the TRO is Granted
หลังจากไดรบ
ั TRO แลว
A judge will review your petition. If the TRO is granted, an Order to Show Cause (OSC) hearing will be
calendared within 15 days. The purpose of this court hearing is to give the respondent an opportunity to
respond to the Petition and for the judge to determine if the order granting you protection should be extended
for a longer period of time.
ศาลจะตรวจสอบคํารองของคุณ หากศาลอนุมต
ั ิ TRO ใหแกคุณ จะมีการสงหมายเรียกเพอ
ื ไตรสวน (Order to Show
Cause Hearing) ภายใน 15 วัน
วัตถุประสงคของการพิจารณาคดีในศาลนี้มีไวเพือ
่ ใหโอกาสแกผูถูกรองเรียนในการโตตอบคํารอง
และเพือ
่ ใหศาลไดพจ
ิ ารณาวาควรขยายเวลาความคุม
 ครองของคุณออกไปหรือไม
The TRO must be personally served on the respondent before it can be enforced. Only a law enforcement
officer can serve the TRO documents, unless otherwise ordered by the court.
ตองมีการแจง TRO ตอหนา ผูถ
 ก
ู รองกอนจึงจะมีผลบังคับใช
ซึ่งเฉพาะเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายเทานั้นทีส
่ ามารถแจงเอกสาร TRO ได
เวนเสียแตวาจะไดรับคําสั่งจากศาลไวเปนอยางอื่น
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Keep a copy of your TRO with you at all times and immediately report any violations to the police department
by calling 911.
ใหเก็บรักษาสําเนา TRO ของคุณไวกับคุณตลอดเวลาและรายงานการละเมิดใด ๆ ตอกรมตํารวจโดยโทรไปที่ 911
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