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Cách Chuẩn Bị cho Buổi Điều Trần Cứu Trợ Khỏi Lạm Dụng từ xa 

Thông tin của Nguyên Đơn: 

Nếu quý vị đã nộp yêu cầu Cứu Trợ Khỏi Lạm Dụng, quý vị là Nguyên Đơn. Quý vị phải tham gia phiên điều trần nếu 
không yêu cầu của quý vị về Lệnh Cứu Trợ Khỏi Lạm Dụng Chung Cuộc sẽ bị bác bỏ. 

Quý vị có thể liên hệ trước với người biện hộ từ cơ quan phòng chống bạo lực gia đình địa phương. Để biết thông tin 
về một người biện hộ trong khu vực của quý vị, hãy truy cập trang web này https://vtnetwork.org/get-help/  Người 
biện hộ có thể sẽ không được phép phát biểu trong phiên điều trần. 

Nếu quý vị muốn nhận tiền cấp dưỡng nuôi con trong chín mươi ngày, vui lòng nói với Thẩm Phán trong phiên điều 
trần. 

Thông tin của Bị Đơn: 

Nếu quý vị đã được tống đạt một Lệnh Cứu Trợ Khỏi Lạm Dụng Tạm Thời hoặc với một Thông Báo về Phiên Điều Trần, 
quý vị là Bị Đơn. Quý vị phải tham gia không muộn hơn thời gian trên thông báo của mình. Đây là cơ hội của quý vị để 
trình bày trước Tòa Án thông tin từ quý vị và các nhân chứng của quý vị. Nếu quý vị không tham gia, trong hầu hết các 
trường hợp, Lệnh Chung Cuộc sẽ được ban hành. 

Khả năng duy trì một số công việc nhất định, sở hữu vũ khí và đạn dược hoặc giữ tình trạng nhập cư của quý vị có thể 
bị ảnh hưởng nếu Lệnh Chung Cuộc được ban hành. Nếu quý vị có thắc mắc về Đạo Luật Kiểm Soát Súng liên bang hoặc 
các luật khác, quý vị có thể muốn nhận trợ giúp pháp lý. 

THÔNG TIN DÀNH CHO CẢ HAI BÊN 

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC PHIÊN ĐIỀU TRẦN: 

Nếu quý vị cần lấy quần áo hoặc các vật dụng cá nhân khác từ nhà trước phiên điều trần và lệnh cho phép điều đó, quý 
vị phải trực tiếp thực hiện những thỏa thuận đó với cảnh sát địa phương hoặc cảnh sát trưởng. Cảnh sát và cảnh sát 
trưởng có thể tính phí cho các dịch vụ của họ. 

Quý vị có thể muốn nói chuyện hoặc thuê một luật sư. Tòa án địa phương của quý vị có thể có thông tin về các dịch vụ 
pháp lý. Nếu quý vị hiện có luật sư trong một vụ kiện tại Tòa Án Gia Đình (chẳng hạn như vụ ly hôn, cấp dưỡng nuôi 
con hoặc hủy bỏ kết hợp dân sự), vui lòng liên hệ với luật sư của quý vị trước phiên điều trần. 

Nếu có nhân chứng người lớn đối với việc lạm dụng, quý vị có thể yêu cầu họ làm chứng tại phiên điều trần. Quý vị có 
trách nhiệm cung cấp cho họ ngày, giờ và các thông tin khác để tham gia phiên điều trần. Thẩm Phán có thể sẽ không 
chấp nhận các tuyên bố bằng văn bản từ những người không có mặt tại phiên điều trần, nhưng quý vị có thể yêu cầu 
thẩm phán cho phép họ làm chứng qua điện thoại hoặc video nếu phiên điều trần của quý vị được tổ chức từ xa. 

Nếu quý vị có con với người kia, hãy nghĩ đến việc tiếp xúc giữa cha mẹ và con cái (thăm nom). Quý vị nên sẵn sàng đề 
xuất một lịch trình phù hợp với con quý vị. Hãy xem xét lịch làm việc của quý vị, lịch học, sự thoải mái và an toàn của 
con cái và phương tiện đi lại. Hãy nghĩ xem quý vị có muốn đưa và đón mà không cần phải gặp người kia hay không. 
Vui lòng dành một chút thời gian trước phiên điều trần để chuẩn bị kế hoạch. 
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Nếu quý vị định yêu cầu giám sát liên hệ giữa cha mẹ và con cái, hãy chuẩn bị để nói với Thẩm Phán lý do tại sao điều 
này là vì lợi ích tốt nhất của con quý vị. Một số cộng đồng có các chương trình cung cấp một nơi an toàn cho cha mẹ để 
đưa và đón hoặc thăm con. Nếu quý vị định đề nghị một người khác giám sát việc đưa đón hoặc thăm nom, chẳng hạn 
như người thân hoặc bạn bè mà cả hai đều tin tưởng, quý vị sẽ cần biết trước phiên điều trần rằng người đó có đồng ý 
làm điều đó hay không. 

Để nhận được lệnh dài hạn về các quyền và trách nhiệm của cha mẹ (quyền nuôi con) và liên lạc với con cái (thăm nom) 
cũng như cấp dưỡng nuôi con, quý vị sẽ cần phải nộp hồ sơ về Quyền Làm Cha Mẹ, Ly Hôn, Ly Thân hoặc Hủy Bỏ Kết 
Hợp Dân Sự riêng biệt (trừ khi đã có). Để nhận được lệnh chung cuộc về quyền sở hữu tài sản, quý vị sẽ cần phải nộp 
hồ sơ Ly Hôn, Ly Thân hoặc Hủy Bỏ Kết Hợp Dân Sự nếu quý vị đã kết hôn hoặc có kết hợp dân sự. Nếu quý vị chưa kết 
hôn hoặc đang có quan hệ kết hợp dân sự, để có được lệnh chung cuộc về quyền sở hữu tài sản, quý vị sẽ cần phải nộp 
một đơn kiện nhỏ hoặc một vụ án dân sự. Nếu quý vị định nộp bất kỳ hồ sơ vụ việc nào trong số này, quý vị có thể lấy 
các biểu mẫu từ văn phòng Thư Ký Tòa Án hoặc từ trang web tư pháp (www.vermontjudiciary.org). Sẽ rất hữu ích nếu 
quý vị nộp các mẫu đơn này trước phiên điều trần. 

Nếu quý vị cần trợ giúp về tiếng Anh hoặc ngôn ngữ ký hiệu, vui lòng liên hệ với Tòa Án ngay lập tức. 

NGÀY DIỄN RA PHIÊN ĐIỀU TRẦN: 

Quý vị nên sẵn sàng tham gia buổi điều trần vào thời điểm trên thông báo. Đừng mong đợi có thể nói chuyện với nhau 
trước phiên điều trần. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị sẽ không được phép làm như vậy. Một video trực tuyến 
có sẵn để giúp quý vị sẵn sàng. Video này nằm trên trang web công khai của chúng tôi tại 
https://www.vermontjudiciary.org/family/relief-abuse Có thể mất một thời gian trước khi đến lượt vụ việc của quý vị. 
Vui lòng chuẩn bị sẵn giấy tờ của quý vị trong buổi điều trần. 

Quý vị có thể muốn mang theo giấy và bút để ghi chép. 

HƯỚNG DẪN ĐẶC BIỆT KHÁC VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN TỪ XA: 

Nếu quý vị phản đối phiên điều trần từ xa hoặc không thể tham gia: Ít nhất (3) ngày làm việc trước ngày diễn ra phiên 
điều trần hoặc buổi hội ý xử lý vụ việc, quý vị phải gửi hoặc đệ trình một văn bản kiến nghị hoặc yêu cầu đến tòa án bao 
gồm một lời giải thích ngắn gọn cho yêu cầu của quý vị. 

Các phiên điều trần từ xa là các phiên điều trần mà: 
• Quý vị nên đến đúng giờ và tôn trọng như thể quý vị đang ở trong phòng xử án 
• Có kết nối tốt và ở một nơi yên tĩnh 
• Quý vị không được ngắt lời người khác đang nói trừ khi quý vị không thể nghe thấy hoặc có quyền phản đối hợp 

pháp. Nếu quý vị chỉ đơn giản là không đồng ý với những gì đang được nói, hãy ghi chú lại để đưa ra ý kiến bất 
đồng của quý vị khi tới lượt. 

• Quý vị phải gọi lại ngay lập tức nếu quý vị bị ngắt kết nối; nếu quý vị không gọi lại, Tòa Án có thể bác bỏ kiến nghị 
của quý vị hoặc ban hành lệnh mà không có mặt quý vị 

• Quý vị phải gọi theo đường dây riêng biệt với bất kỳ người tham gia nào khác và quý vị không được sử dụng loa 
ngoài 
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