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Xin Án lệnh Bảo vệ Cá nhân hay Án lệnh Bạo hành Gia đình ở ACT 
Bản ghi lại Video 

 
Applying for a Personal Protection Order or Family Violence Order in the ACT 

Transcript of Video 
 

Translation into Vietnamese  
 
 

This video will explain the process for applying for a personal protection order or family violence 
order in the ACT. 

Đoạn video này sẽ giải thích thể thức xin án lệnh bảo vệ cá nhân hay án lệnh bạo hành trong gia 
đình ở ACT như thế nào. 

If you are experiencing violence, you can apply to the ACT Magistrates Court, the ACT Magistrates 
Court, for a court order.  A court order puts conditions on another person, like having to stay away 
from you or not contacting you. 

Nếu đang bị bạo hành, bạn có thể nộp đơn lên Toà Sơ Thẩm ACT tức là ACT Magistrates Court, xin 
một án lệnh. Án lệnh sẽ đề ra các điều kiện đối với một người khác, như họ phải tránh xa và không 
được liên lạc với bạn. 

If you are granted an order and it is served by the police on the other party, any breach of the 
order can be reported to the police because it may be a criminal offence. 

Nếu bạn được cấp một án lệnh và án lệnh này được cảnh sát tống đạt cho phía bên kia, bất kỳ sự 
vi phạm nào đối với án lệnh đều có thể được trình báo cho cảnh sát vì nó có thể là một tội phạm 
hình sự. 

To apply, you need to fill in an application form and lodge it ‘in person’ at the ACT Magistrates 
Court.   

Để xin án lệnh, bạn cần phải điền một mẫu đơn và ‘đích thân’ đem nạp tại Toà Sơ Thẩm ACT. 

The forms are available from the Court enquiry counter or the ACT Magistrates Court website  
www.courts.act.gov.au/protection  

Mẫu đơn có sẵn tại quầy chỉ dẫn hay trên trang mạng của Toà Sơ Thẩm ACT 
www.courts.act.gov.au/protection 

Assistance with the forms is available from the Domestic Violence Crisis Service, DVCS, or from 
Legal Aid, which both have offices within the Court building. 

Bạn có thể nhờ Dịch vụ Trợ giúp Khủng hoảng Bạo hành trong Gia đình (DVCS), hay Legal Aid giúp 
điền đơn, và cả hai dịch vụ này đều có văn phòng trong toà nhà của Toà án. 

Telephone interpreters can also be made available for persons who do not speak English. 

Dịch vụ Thông dịch cũng được sắp xếp cho những người không nói được tiếng Anh. 

When coming to Court, you will be required to go through security and take a numbered ticket. Our 
counter staff will assist you when your number is called. 

Khi đến toà bạn sẽ được yêu cầu đi qua nơi kiểm tra an ninh và lấy một phiếu có số. Các nhân viên 
tại quầy sẽ giúp đỡ bạn khi số của bạn được gọi. 

You can come to the Court alone or with family members, support persons or a lawyer. If you 
believe your matter is urgent, please advise the counter staff.   

Bạn có thể đến toà một mình hay với người trong gia đình, người trợ giúp hay luật sư. Nếu bạn 
nghĩ rằng vấn đề của mình khẩn cấp, xin báo cho nhân viên tại quầy biết. 

The Court enquiry counter is open from 9am and it is advised you arrive early.  

Quầy chỉ dẫn tại Toà bắt đầu làm việc từ 9 giờ sáng và chúng tôi khuyên quý vị nên đến sớm hơn. 

If you need immediate protection from violence, you can indicate on the application form that you 
want to apply for an interim order.  

Nếu bạn cần được bảo vệ tức khắc trước tình trạng bạo hành, bạn có thể ghi trong mẫu đơn là 

http://www.courts.act.gov.au/protection
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bạn muốn xin một án lệnh tạm thời. 

An interim order is a temporary order, put in place until a final decision can be made by the court.   

Án lệnh tạm thời là một án lệnh chỉ có hiệu lực trong một giai đoạn mà thôi và được thi hành cho 
đến khi toà án đưa ra quyết định chính thức. 

If you apply for an interim order, a Deputy Registrar will listen to you in Court, and make a decision 
whether to grant an interim order or not.   

Nếu bạn xin án lệnh tạm thời, Phó Lục sự sẽ lắng nghe bạn trình bày trước toà và sẽ đưa ra quyết 
định có cấp án lệnh tạm thời hay không. 

In Court, you will need to take an oath or affirmation that what you are saying is true. You will 
need to tell the court, what the other person did that made you fear for your safety (this is known 
as ‘giving evidence’).   

Tại toà bạn phải tuyên thệ hay xác nhận rằng những gì bạn nói là đúng sự thật. Bạn cần phải báo 
cho toà biết là người kia đã làm những gì khiến bạn cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của mình (việc 
này được gọi là ‘trình bày chứng cứ’). 

The Deputy Registrar will ask you a series of questions about, why you are afraid, personal 
circumstances and living arrangements.  A telephone interpreter is made available for persons who 
do not speak English. 

Phó Lục sự sẽ hỏi bạn một số câu hỏi như tại sao bạn sợ hãi, hoàn cảnh cá nhân và tình hình sinh 
sống của bạn như thế nào. Sẽ có thông dịch viên qua điện thoại cho những người không nói được 
tiếng Anh. 

The court only makes an interim order if there is an immediate need for it. 

Toà án sẽ chỉ cấp án lệnh tạm thời nếu thấy rằng cần phải làm việc này ngay tức khắc. 

If an interim order is granted, it will only take effect when the Police give a copy, or ‘serve’ the 
order’ on the other party, who is known as the ‘respondent’. 

Nếu toà cấp án lệnh tạm thời, nó chỉ có hiệu lực khi Cảnh sát trao một bản sao hay ‘tống đạt’ án 
lệnh cho phía bên kia được gọi là ‘bị đơn’ 

If you wish to apply for an interim order, it is best you lodge your documents before 11.30 am so 
you can be heard by a Deputy Registrar on the same day. 

Nếu muốn xin án lệnh tạm thời, tốt nhất là bạn nên nộp đơn trước 11 giờ 30 sáng để Phó Lục sự có 
thể cứu xét đơn xin của bạn trong cùng ngày. 

If your application is lodged after 11.30am, the court will decide if the circumstances are urgent 
enough for the interim order to be heard in court that day, or the next normal working day.  

Nếu bạn nộp đơn sau 11 giờ 30 sáng, toà sẽ quyết định xem tình hình có đủ khẩn cấp để phải cứu 
xét ban cấp án lệnh trong cùng ngày hay không hay ngày làm việc hôm sau. 

If you are applying for an interim order, you will have to wait for your matter to be heard in court. 
The timeframe is dependent upon the number of applications and how long each takes to hear.   

Nếu xin án lệnh tạm thời, bạn sẽ phải chờ cho đến khi vấn đề của bạn được đưa ra xét xử tại toà. 
Thời gian chờ đợi tuỳ thuộc vào số lượng đơn xin hay khoảng thời gian xét xử mỗi đơn xin là bao 
nhiêu lâu. 

Please make sure you taken this into account when organising things like parking or childcare. 

Xin bảo đảm lưu ý chuyện này khi sắp xếp những việc như đậu xe hay gửi trẻ. 

All applicants will be given a notice advising when you have to come back to court for a court 
conference. 

Tất cả mọi đương đơn đều sẽ được đưa cho một thông báo cho biết khi nào bạn cần phải quay trở 
lại toà để tham dự một buổi thảo luận tại toà. 

The conference process is explained in the next video. 

Thể thức của buổi thảo luận được giải thích trong video tiếp theo. 

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

Mỗi trường hợp đều khác nhau và những gì xảy ra có thể không hoàn toàn đúng như được trình 
bày trong đoạn video này. 
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If you are in a life threatening situation or immediate danger call 000. 

Nếu bạn đang bị đe doạ mạng sống hay bị nguy hiểm ngay tức khắc gọi 000. 

There are also organisations which may be able to assist you. 

Cũng có các tổ chức khác có thể giúp đỡ bạn. 

For further information please visit the ACT Magistrates Court website or contact the Protection 
Unit in the Court Registry. 

Muốn biết thêm thông tin xin vào trang mạng của Toà Sơ Thẩm ACT hay liên lạc Toán Bảo vệ trong 
Phòng Lục sự Toà án. 

 
 
 


