Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm
(ERPO)
Nếu quý vị đang trình báo một trường hợp khẩn cấp, xin gọi số 911.
Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm (ERPO) trao quyền cho các thành viên gia
đình, thành viên trong hộ gia đình và cơ quan thực thi pháp luật kiến nghị lên tòa án yêu cầu
nghiêm cấm một người bị khủng hoảng sức khoẻ tâm thần được phép mua hoặc sở hữu súng
đạn. Mỗi đơn kiến nghị ERPO sẽ được tòa án xem xét để xác định liệu đối tượng bị kiến nghị có
biểu hiện hành vi bạo lực hoặc đe dọa gây nguy hiểm cho bản thân hay người khác không.
Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm có sẵn trên toàn tiểu bang và không chỉ giới
hạn ở Seattle.

Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm có thể có tác
dụng gì?
Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm ra lệnh cho bị đơn phải giao nộp súng của
họ. Việc người đó mua bán hoặc sử dụng súng đạn sẽ là bất hợp pháp. Án lệnh hạn chế khả
năng người đó được cấp giấy phép mang súng lục dấu kín và yêu cầu người đó phải giao nộp lại
giấy phép nếu đã được cấp phép.

Ai là người bị kiến nghị?
Những ai có khả năng gây nguy hiểm đặc biệt khiến bản thân hoặc người khác bị thương trong
tương lai gần do sử dụng súng đạn. Các yếu tố cho thấy nguy cơ như vậy có thể bao gồm hành
vi bạo lực, đe dọa tự làm hại bản thân, khủng hoảng sức khoẻ tâm thần nghiêm trọng và lạm
dụng ma túy hoặc rượu. Người bị cáo buộc là nguy hiểm được gọi là bị đơn.

Ai là người có thể yêu cầu một án lệnh?
Thành viên gia đình hay thành viên trong hộ gia đình hoặc nhân viên hay cơ quan thực thi pháp
luật có thể yêu cầu tòa án đưa ra án lệnh bằng cách nộp đơn kiến nghị. Người yêu cầu án lệnh
này được gọi là "đương đơn." Luật pháp định nghĩa một thành viên gia đình hoặc thành viên
trong hộ gia đình là:
•
•
•
•
•
•

người có cùng huyết thống, kết hôn với bị đơn, hoặc là con nuôi của bị đơn;
người yêu của bị đơn;
người có con chung với bị đơn, bất kể người đó đã kết hôn với bị đơn hay đã chung sống
với bị đơn ở bất cứ thời điểm nào hay chưa;
người cư trú hoặc đã cư trú với bị đơn trong năm qua;
người cùng chung sống nhưng không đăng ký kết hôn với bị đơn;
người có mối quan hệ cha mẹ - con cái về mặt sinh học hoặc pháp lý với bị đơn, bao gồm
cha mẹ kế, con riêng, ông bà và cháu chắt hoặc;
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•

một người đang chịu trách nhiệm hoặc đã chịu trách nhiệm là người giám hộ hợp pháp
của bị đơn.

Nếu quý vị không có mối quan hệ mật thiết như trên với bị đơn, hoặc không thoải mái yêu cầu
tòa án đưa ra án lệnh, quý vị có thể báo cho cảnh sát biết tình hình và họ có thể hỗ trợ quy
trình này.

Tôi có thể yêu cầu ERPO như thế nào?
Gửi email tới ERPO@kingcounty.gov để được các biện hộ viên và nhân viên hỗ trợ trong giờ
làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, bao gồm việc giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp luật thích
hợp. (Quý vị có thể gửi email bằng ngôn ngữ sử dụng tại nhà của mình.)

Nếu quý vị muốn yêu cầu một ERPO, các biện hộ viên khuyên quý vị
nên có sẵn một kế hoạch an toàn. Hãy cân nhắc việc liên hệ với một
trong những tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng này để biết
thêm thông tin:
•

API Chaya - (877) 922-4292 (Các ngôn ngữ Châu Á/Thái Bình Dương)

•

Asian Counseling and Referral Service - (206) 695-7600 (Các ngôn ngữ Châu Á/Thái Bình
Dương)

•

Consejo - (206) 461- 4880 (Tiếng Tây Ban Nha)

•

Refuge Women’s Alliance (ReWA) - (206) 721-0243 (Các ngôn ngữ Châu Á/Thái Bình
Dương)

Tải xuống và điền vào biểu mẫu (chỉ có bằng Tiếng Anh) để yêu cầu một ERPO tại đây.

Tôi vẫn còn có thắc mắc.
Để có câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về ERPO, vui lòng truy cập Protectionorder.org
ERPO FAQ (thông tin chỉ có bằng tiếng Anh).
Trang web này có thông tin dành cho đương đơn, bị đơn và công chúng về cách sử dụng Án
Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm tại Tiểu bang Washington.

Các Nguồn Thông Tin về ERPO.
Washingtonlawhelp.org - hướng dẫn các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người có thu nhập thấp
và người cao tuổi
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