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Thể thức của buổi họp thảo luận sau khi nộp đơn xin Án lệnh Bảo vệ Cá nhân hay Án lệnh 
Bạo hành Gia đình với Toà Sơ Thẩm ACT  

Bản ghi lại Video 
 

The conference process following an application for a  
Personal Protection Order or Family Violence order to the ACT Magistrates Court  

Transcript of Video 
 

Translation into Vietnamese 
 
 

This video explains the conference process following an application for a Personal Protection Order 
or Family Violence Order to the ACT Magistrates Court, the ACT Magistrates Court. 

Đoạn video này sẽ giải thích tiến trình của buổi họp thảo luận sau khi bạn nộp đơn xin Án lệnh Bảo 
vệ Cá nhân hay Án lệnh Bạo hành Gia đình lên Toà Sơ Thẩm ACT tức là ACT Magistrates Court. 

Following the lodgement of an application for a personal protection order or family violence order at 
the ACT Magistrates Court, 

Sau khi nộp đơn xin án lệnh bảo vệ cá nhân hay án lệnh bạo hành gia đình tại Toà Sơ Thẩm ACT, 

the parties, both Applicant and Respondent, will be notified to attend Court at a certain date and 
time for a preliminary conference. 

các bên hữu quan, cả Đương đơn lẫn Bị đơn sẽ được thông báo đến tham dự toà vào một ngày giờ 
được ấn định để dự buổi họp thảo luận sơ khởi. 

When coming to court, you are required to go through security, take a numbered ticket for the 
Protection Unit and advise the enquiry counter of your arrival.   

Khi đến toà, bạn được yêu cầu đi qua cổng an ninh, lấy một phiếu có số để gặp Toán Bảo vệ và báo 
cho quầy chỉ dẫn biết rằng bạn đã đến. 

The counter officer will advise you where to wait until you are called by a Deputy Registrar. 

Nhân viên tại quầy sẽ chỉ cho bạn biết chỗ ngồi đợi cho đến khi bạn được Phó Lục Sự gọi. 

A preliminary conference is where parties meet with a Deputy Registrar to determine whether the 
parties can agree on an outcome. 

Buổi họp thảo luận sơ khởi là nơi các bên gặp Phó Lục sự để quyết định xem các bên có đồng ý được 
với nhau về một giải pháp hay không.  

Each party is located in a separate room and the Deputy Registrar will move back and forth between 
the parties to see if an agreement can be reached. 

Mỗi bên sẽ ở một phòng riêng và Phó Lục sự sẽ di chuyển qua lại giữa hai bên để xem có thể đạt 
được thoả thuận hay không. 

No evidence is required to be provided by the parties at the conference. 

Tại buổi họp thảo luận, các bên không cần phải trình bày bằng chứng gì cả. 

At the conference the parties may agree to Final Orders with agreed conditions. Orders are 
enforceable by the police. 

Tại buổi họp thảo luận các bên có thể đồng ý với Án lệnh Chính thức với các điều kiện được thoả 
thuận. Án lệnh sẽ được cảnh sát cưỡng hành. 

Agreed conditions might include things like whether you can contact the other party, attend their 
residence, come within a certain distance or to have contact to enable the handover of children. 

Các điều kiện được thoả thuận có thể bao gồm những thứ như bạn có thể liên lạc với phía bên kia, 
đến chỗ ở của họ được hay không, đến gần trong khoảng cách bao xa hay liên lạc để chuyển giao 
con cái. 

Another option is that the parties may agree to undertakings. Undertakings are a formal promise to 
the Court. If an undertaking is broken, police cannot enforce it.    

Một chọn lựa khác nữa là các bên đồng ý với một bản cam kết. Bản cam kết là một lời hứa chính 
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thức với Toà. Nếu bản cam kết bị vi phạm, cảnh sát không thể cưỡng hành được. 

However, a breach of undertakings may be taken into account if the matter comes back to court.   

Tuy nhiên việc vi phạm bản cam kết có thể sẽ được xét đến nếu vấn đề được đưa trở lại toà án. 

Parties can consent to a final order or undertakings on a 'without admissions' basis. This means the 
respondent agrees to the order or undertaking being made by the Court but does not admit or agree 
to matters that may be outlined in the application.  

Các bên có thể đồng ý với án lệnh chính thức trên cơ sở ‘không chấp nhận’ Điều này có nghĩa là bị 
đơn đồng ý với án lệnh hay bản cam kết do toà lập ra thế như không chấp nhận hay đồng ý với 
những vấn đề có thể được liệt kê trong đơn xin. 

Consenting on a without admissions basis to an order or undertaking means parties can avoid a 
court hearing before a Magistrate.  

Đồng ý với một án lệnh hay bản cam kết trên cơ sở không chấp nhận có nghĩa là các bên tránh phải 
ra toà để Chánh án xét xử. 

Respondents are advised to seek legal advice in relation to their personal circumstances before 
consenting to an order.  

Bị đơn được khuyên nên nhờ tư vấn pháp lý liên quan đến hoàn cảnh cá nhân trước khi đồng ý với 
một án lệnh. 

An order may affect the respondent when applying for various licences such as firearms licence or 
undergoing security checks. 

Án lệnh có thể ảnh hưởng đến bị đơn khi xin một số giấy phép như giấy phép sở hữu súng đạn hay 
xin kiểm tra an ninh. 

If a party does not attend Court to participate in the preliminary conference, the Court may make a 
decision about the application in their absence. 

Nếu một bên không đến Toà để tham dự buổi họp thảo luận sơ khởi, Toà có thể đưa ra quyết định 
về đơn xin mà không có sự hiện diện của họ. 

If you have concerns about your safety whilst at Court, please advise the protection unit ahead of 
time so arrangements can be made. 

Nếu bạn quan ngại về sự an toàn của mình tại Toà, xin báo cho toán bảo vệ biết trước để có thể sắp 
xếp bảo đảm an toàn. 

Before the conference you should think about what result you want and what you might agree to.   

Trước lúc thảo luận, bạn nên suy nghĩ xem mình muốn kết quả như thế nào và bạn có thể đồng ý với 
những điều gì. 

If the matter is not settled between the parties through the conference process, the application will 
be heard by a Magistrate at a later hearing date.   

Nếu vấn đề không được các bên thoả thuận qua thể thức họp thảo luận, đơn xin của bạn sẽ được 
một Chánh án xét xử vào một phiên xử sau này. 

Every situation is different, and what happens may not occur exactly as shown in the video.   

Mỗi trường hợp mỗi khác và những gì xảy ra có thể không đúng như được trình bày trong đoạn 
video này. 

 


