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Biết quyền của mình 
Luật Alberta Bảo vệ chống Bạo lực trong Gia đình 
(Alberta’s Protection Against Family Violence Act, PAFVA) 
Tài liệu 
 
Thống kê cho thấy 22% tội bạo lực đều gây ra bởi người trong cùng gia đình với nạn nhân.1 
 

Bạo hành trong gia đình là gì? 
Bạo hành trong gia đình là lạm dụng quyền lực trong quan hệ gia đình, lạm dụng lòng tin và sự lệ thuộc làm phương hại tới sự 
sống còn, sự an toàn hay an sinh của một người khác. Bạo hành gia đình bao gồm sự ngược đãi người hôn phối (có hôn thú 
hay sống chung), ngược đãi và không săn sóc người lớn tuổi và ngược đãi và không săn sóc trẻ em, lợi dụng tình dục đối với 
trẻ em, ngược đãi cha mẹ, và phải chứng kiến sự ngược đãi đối với người khác trong gia đình.2   Bạo hành trong gia đình có thể 
bao gồm các cách cư xử sau đây: ngược đãi về thể sác, ngược đãi về tâm lý, quấy nhiễu/rình mò có tính cách tội phạm, ngược 
đãi về lời nói, ngược đãi về tình dục, ngược đãi về tài chính và ngược đãi về tâm linh. Nạn nhân của bạo hành trong gia đình 
bao gồm các cặp tình nhân, người phối ngẫu (có hôn thú hay sống chung), những người có quan hệ LGBTQ*, trẻ em, người 
khuyết tật và người cao niên. 

 
Quý bạn không đơn độc 
Nếu quý bạn ở trong hoàn cảnh bị ngược đãi, điều quan trọng cần biết là quý bạn không bị đơn độc và quý bạn không đáng bị 
ngược đãi. Quý bạn cũng nên biết rằng trẻ em phải chứng kiến bạo hành trong gia đình cũng bị ảnh hưởng nhiều như người 
trực tiếp bị bạo hành. Bạo hành trong gia đình là một tội trước pháp luật; có những sự giúp đỡ để bảo vệ cho quý bạn và con 
của quý bạn. 
 
Luật bảo vệ quý bạn như thế nào? 
Luật Alberta Bảo vệ chống Bạo lực trong Gia đình (PAFVA) đã giúp đỡ các nạn nhân của bạo hành trong gia đình từ năm 1999. 
Từ 01 tháng 11 năm 2006, luật có những thay đổi để bảo vệ tốt hơn các nạn nhân của bạo hành trong gia đình. Luật Alberta Bảo 
vệ chống Bạo lực trong Gia đình bảo vệ tất cả các thành viên của gia đình là nạn nhân của bạo hành trong gia đình. Bây giờ Đạo 
luật này cho phép bảo vệ tất cả những người họ hàng bất kể là người ngược đãi và nạn nhân có sống chung với nhau không. 
Những người bị một người trong gia đình hay người phối ngẫu trước rình mò cũng được bảo vệ dưới đạo luật này.    
 
* Đồng tính nữ, đồng tính nam, đổi giới tính, tự cho mình là người khác giới tính, ái nam ái nữ và queer (Lesbian, gay, bisexual, transgendered, trans-identified, two-spirited 
and queer identities). 
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kiskêyihta kiwiyasowêwôma 
Alberta’s Protection Against Family Violence Act (PAFVA) 
wiyasowêwin 
kiskêyihtamowin masinahikanêkinis 
 
akihcikêmakwanwa wâpahtihiwêwak tâskôc nîsitanaw-nîsosâpwâw kâ-akihcikâtêk kâ-mâyi-itôtâcik ôta kâ-kanâtahk kî-
itôtawêwak owahkômâkininânihk kâ-kitimahiht.1 
 

kîkwây anima wahkôtowi-kitimahiwêwin? 
wahkôtowi-kitimahiwêwin anima mâna kâ-kitimahât ê-isi-wîcêhtohk wahkômakaninânihk, tâpwêwakêyihtamowin ahpô 
wîcihikowinihk êkwa kâ-sêkihât opimâtisiwin, kwayask kâ-isi-pimâtisit kotaka.  wahkôtowi-kitimahiwêwin kikâ-kî-astêw 
wîkimâkaninânihk (ê-kihci-wîkihitohk ahpô ê-wîcâyâtohk), kêhtê-ayiminânihk ahpô pêyako-itaskatiwin, awâsisowi-
kitimahiwêwin êkwa pêyako-itaskatiwin, awâsisiwi-mwêskahcihiwêwin, onêkihikomâwi-kitimahiwêwin, ê-wâpahtihiwêhk ê-
kitimahihcik kotakak ita kâ-wahkôtohk.2  wahkôtowi-kitimahiwêwin asici mîna isi ôhi môsihitâwina: pakamahwotowinihk, 
mâmitonêyihcikanihk, wiyasowâtowi-asiwâpahtamowin/kitâpamimowin, kisiyô-kitôtâwinihk, mwêskahcihtowinihk, 
sôniyâminânihk ahpô otâcahkominânihk.  kâ-kitimahihcik asici mîna kâ-môsci-wâpamitohk, wîkimâkaninânihk (ê-kihci-
wîkihitohk ahpô ê-wîcâyâtohk), ây-isiyiniwak ita nâpêhkânihk/iskwêhkânihk osâkihitowiniwâw*, awâsisânihk, osk-âyinânihk, 
ây-isiyiniwak êkây kâ-kî-pimohtêhk êkwa ita kâ-kêhtê-ayiwohk. 

 
môy kipêyakokâpawin 
kîspin ayâyani ita kâ-mêkwâ-kitimahiwêhk sâkihitowinihk, nîkân ka-kiskêyihtamihk anima môy ê-pêyakokâpawiyan êkwa 
môy ta-kî-kitimahikawiyan.  ta-kî-kiskêyihtaman asici kicawâsimisak kâ-wâpahtahkik kitimahiwêwin wîstawâw môsihtâwak 
pêyakwan isi ana kâ-kitimahiht.  wahkôtowi-kitimahiwêwin kikâ-kî-wiyasiwâcikâtêw, kikâ-kî-wîcihikawin ta-nâtamâsoyan 
êkwa kicawâsisimak asici. 
 
tânisi anima wiyasowêwin kikâ-kî-kanawêyimik 
Alberta ita anima Protection Against Family Violence Act pê-wîcihêwak aniki kâ-mâyi-itôtahcik ohci wahkôtowi-
kitimahiwêwin ispîhk ohci 1999.  kâ-mâcipayik ispîhk pêyak kâ-kî-akimiht ihkopiwipîsim, 2006 kî-mêskotinikâtêw anima 
wiyasowêwin ta-ayiwâki-kanawêyimâcik aniki kâ-mâyi-itôtâcik anima ohci wahkôtowi-kitimahiwêwin.  anima Protection 
Against Family Violence Act kanawêyimêwak kahkiyaw wahkômâkanak kâ-kitimahihcik ohci anima wahkôtowi-
kitimahiwêwin.  wiyasowêwin pakitinikâtêw ta-kanawêyimihcik wahkômâkanak kiyâm kîspin ana kâ-kitimahiwêt ahpô kâ-
kitimahiht kâ-wîtôsêmitocik.  ây-isiyiniwak kâ-pimitisahocik ohci owahkômâkaniwâwa ahpô nistam awiyak kâ-kî-wîcâyâmât 
kanawêyimâwak ôt ôma wiyasowêwinihk. 
 
* nâpêhkânihk, iskwêhkânihk, kâ-mêskôci-ây-isiyinîwik, nîso-acâhkomiwak êkwa itowâhk ây-isiyiniwak 
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anima Protection Against Family Violence Act itakonwa nistwâw âpacihcikana kâ-atoskêwâkêcik: 
1. Emergency Protection Order (EPO) kâ-itamihk 
anima EPO kâ-itamihk êkosi anima kikâ-kî-naskwêwasihtên ta-kanawêyimikawiyêk ita ohci anima wahkôtowi-
kitimahiwêwin.  anima EPO wiyasowêwi-kanawêyimêwak aniki kâ-mâyi-itôtâcik ohci wahkôtowi-kitimahiwêwin – môy 
anima ka-wiyêsiwâtâw wiyêsiwâtowikamikohk.  anima EPO kikâ-itasiwâtamawâw ana kâ-kitimahiwêt êkây ta-itohtêt ita ana 
kâ-mâyi-itôtât kê-itohtêt ahpô môy kaskihtâw ta-pîkiskwâtât.  anima EPO kikâ-kî-pakitinêw ana kâ-mâyi-itôtât ka-nitawi-
kisâhtahk ita wîkihk êkwa itasiwâtamawâw ana okitimahiwêw ka-sipwêhtêt.  asici mîna kikâ-kî-itakwanamohâw ta-ayiwâki-
kanawêyimiht ana kâ-mâyi-itôtât ahpô owahkômâkaniwâw. 
môy nânitaw itakihtêw ta-katinaman EPO.  awâsisak mîna osk-âyak otatoskêhâkanak êkwa simâkanisak kikâ-kî-
kahtinikâtêw itahto-wâpan-tipahikan, têpakohpwâwi-kîsikanisihk.  ana kâ-mâyi-itôtât kikâ-kî-kahtinamwak Order 
wiyasowêwin ita ohci tipahâskani-wiyêsiwâtowikamikohk kâ-yôhtênikâtêk mâna.  anima EPO poko ka-asiwâpahcikâtêk ita 
Court of Queen’s Bench sêmâk nistam mwêhci kêkâ-mitâtahto-kîsikâwa kâ-kîsipayiki kîsi-miyici ta-wâpahcikâtêk kahkiyaw 
kiskêyihtamowin ita anima kâ-asiwatêk Order wiyasowêwinihk.  kâ-kitâpahtamihk, owiyêsiwêw ka-itasiwêw ici, kîspin, 
ayiwâk ta-kî-wiyêsiwâcikâtêk. 
2. Queen’s Bench Protection Order 
anima Queen’s Bench Protection Order âpacihcikâtêw pêyakwan isi EPO kâ-ispitamihk.  ita anima EPO sêmâk ohci kâ-isi-
nitawêyihcikâtêk ana ohci kâ-mâyi-itôtât ahpô owahkômâkaniwâwa, anima Queen’s Bench Protection Order kikâ-kî-miyâw 
ayiwâk kinwêsîs ta-kanawêyimiht.  anima Queen’s Bench Protection Order kikâ-kî-âkwamotamohâw isko pêyak askiy 
kîsipayiki.  ayiwâk mîna kikâ-kî-isi-âkwamotamohâw ita anima Queen’s Bench Protection Order.  tâskôc, kikâ-kî-itasiwâtaw 
ana okitimahiwêw ta-kâwi-tipahikêt aya anima ohci wahkôtowi-kitimahiwêwin, kikâ-kî-wihtam mîna awîna ta-kahtinahk 
anima ita kâ-wîkihk, kikâ-kî-itisahwâw ita ka-nitawi-nâtawihisot patitê nânitaw ohci ana kâ-kitimahiht êkwa nâtawihisowin 
kikâ-kî-miyâw mîna awâsis kiyâm êkây tâpwêtâtwâwi onêkihikomâwak.  anima Queen’s Bench Protection Order kikâ-kî-
miyêwak ispîhk anima Emergency Protection Order kihtwâmi-kitâpacikâtêki.  kikâ-kî-âkwamohtamohâw ana ohci kâ-
kitimahiht.  anima  Queen’s Bench Protection Order kikâ-kî-âkwamohtamohâw kiyâm êkây kîspin EPO ka-katinamihk. 
3. Warrant Permitting Entry 
anima Warrant Permitting Entry pakitinêwak simâkanisak ta-pihtokwêcik ita kâ-isinahikâtêk wiyêsiwêwinihk, ta-
wîcihtâhiwêcik, ka-nitawâpênâcik owahkômâkana êkwa, patinihci, kâ-kî-yîkatênêwak ta-kanawêyimihcik.  anima Warrant 
Permitting Entry poko ohcitaw ta-kahtinamihk simâkanisînâhk ohci. 
 

tânitê ta-kahtinamihk ayiwâk kiskêyihtamowin 
ayiwâk kiskêyihtamowin nitawêyihtamani anima ohci Protection Against Family Violence Act ahpo ta-kiskêyihtaman kîkwây 
anima wahkôtowi-kitimahiwêwin sêwêpta itahto-wâpan-tipahikan Family Violence Info Line ita 310-1818 ahpo kiyôkâta 
Alberta Children and Youth Services ita www.familyviolence.alberta.ca.  anima Provincial Legal Aide Office kikâ-kî-
miyikwak kiskêyihtamowin tânisi ka-isi-kahtinamihk EPO ahpô Queen’s Bench Protection Order.  sêwêpita môy katâc ka-
tipahikêyan 310-0000 êkwa kakwêcihkêmow ka-itisahowikawiyan ita (780) 427-7575. 
 

nâta wîcihitowin 
kîspin kiya ahpô awiyak kâ-kiskêyimat pokw-îspîhk ta-mâyi-itôtât, sêwêpita 911.  ka-wîcihikawiyan ita kâ-ayâyan ahpô 
ayiwâk nohtê-kiskêyihtamani, sêwêpita itahto-wâpan-tipahikan Family Violence Info Line ita 310-1818 ahpô kiyôkâta 
www.familyviolence.alberta.ca. Alberta Children and Youth Services wiyawâw kâ-nîkânîstahkik Alberta’s Prevention of 
Family Violence and Bullying Initiative. 
 
1

 Ogrodnik, L. (Ed.). (2008, October). Family violence in Canada: A statistical profile 2008 (Catalogue No. 85-224-X). Ottawa, ON: Statistics Canada. Retrieved from 
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/85-224-x2008000-eng.pdf 
2

 Alberta Children and Youth Services (2004). Alberta Roundtable on Family Violence and Bullying: Finding solutions together. Edmonton, AB: Queen’s Printer. Retrieved 
from http://www.child.alberta.ca/home/documents/familyviolence/rpt_opfvb_finding_solutions_high.pdf 
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Luật Alberta Bảo vệ chống Bạo lực trong gia đình (PAFVA) có ba công cụ để bảo vệ: 
1. Lệnh bảo vệ khẩn cấp (Emergency Protection Order, EPO) 
EPO là một cách đáp ứng cấp thời đối với sự an toàn của các nạn nhân của bạo hành trong gia đình. EPO cung cấp sự bảo vệ 
pháp lý cho nạn nhân của bạo hành trong gia đình – lệnh này không phải là một sự cáo buộc phạm tội. EPO có thể ra lệnh cho 
người ngược đãi không được đến những chỗ mà nạn nhân thường lui tới. EPO có thể cho phép nạn nhân ở lại nhà và ra lệnh 
cho người ngược đãi ra khỏi nhà. EPO cũng có thể đáp ứng với các tình huống khác để cấp thời bảo vệ cho nạn nhân và các 
người khác trong gia đình. 
Xin EPO không tốn kém gì cả. Các nhân viên phục vụ trực tiếp của các tổ chức Phục vụ trẻ em và Thanh thiếu niên và cảnh 
sát có thể xin EPO bất cứ giờ nào ngày nào trong tuần. Nạn nhân có thể trực tiếp xin EPO tại tòa án của tỉnh bang trong giờ tòa 
làm việc. EPO phải được ấn định thời hạn để tòa cấp cao (Court of Queen’s Bench) xét lại trong vòng 9 ngày làm việc sau khi 
cấp để duyệt xét lại các thông tin liên hệ tới lệnh. Khi xét duyệt, thẩm phán sẽ quyết định có cần cho gia hạn lệnh không. 

2. Lệnh của toà cấp cao (Queen’s Bench Protection Order) 
Lệnh của toà cấp cao cũng bao gồm nhiều loại chi tiết như EPO. EPO nhắm vào sự an toàn cấp thời của nạn nhân của sự bạo 
hành trong gia đình còn Lệnh của toà cấp cao có thể cho việc sắp xếp và bảo vệ dài hạn hơn. Lệnh của toà cấp cao có thể cho 
tới một năm. Lệnh này cũng có thể thêm các điều kiện khác. Chẳng hạn lệnh này có thể bắt người ngược đãi trả lại cho nạn 
nhân tiền hay các nguồn tài chánh bị mất do sự bạo hành trong gia đình. Lệnh có thể ấn định bên nào được tạm sở hữu tài sản 
cá nhân. Lệnh có thể ra lệnh cho người ngược đãi phải được cố vấn hay cho phép trẻ em được cố vấn mà không cần có sự thoả 
thuận của hai bên giám hộ. Lệnh của toà cấp cao có thể được cấp khi duyệt xét EPO. Nạn nhân cũng có thể xin lệnh này. Lệnh 
của toà cấp cao cũng có thể xin trực tiếp (mà không cần phải có EPO trước). 

3. Trát tòa cho vào nhà 
Trát tòa cho vào nhà cho phép cảnh sát vào nhà ghi trong trát để lục soát hay xem xét một người trong gia đình và, nếu họ 
đồng ý, đưa nạn nhân tới nơi an toàn.Chỉ cảnh sát mới được xin cấp trát tòa cho vào nhà. 
 
Muốn có thêm tài liệu ở đâu 
Muốn biết thêm về Luật Alberta Bảo vệ chống Bạo lực trong Gia đình  hay về việc phòng ngừa bạo hành trong gia đình xin 
gọi điện thoại miễn phí 24/7 cho đường giây Thông tin về bạo hành trong gia đình tại số 310-1818 hay vào trang mạng 
www.familyviolence.alberta.ca của Tổ chức phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên Alberta. Văn phòng Trợ giúp Luật pháp của 
tỉnh bang cũng cho biết thể thức xin EPO hay lệnh của tòa cấp cao. Xin gọi điện thoại miễn phí cho số 310-0000 và yêu cầu 
cho nói chuyện với số (780) 427-7575. 
 

Tìm sự giúp đỡ 
Nếu quý bạn hay người mà quý bạn biết đang bị nguy hiểm, gọi số 911. Muốn tìm sự giúp đỡ trong cộng đồng hay muốn 
biết rõ hơn bằng cách gọi điện thoại miễn phí cho đường dây 24/7 Thông tin về Bạo hành trong Gia đình tại số 310-1818 hay 
vào trang mạng www.familyviolence.alberta.ca. Tổ chức Phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên Alberta được hân hạnh giữ vai 
trò chủ chốt trong Chương trình Ngăn ngừa Bạo hành trong Gia đình và Ăn hiếp bắt nạt của Alberta. 
 
1

 Ogrodnik, L. (Ed.). (Tháng 10, 2008). Bạo hành trong Gia đình tại Ca-na-đa: Đặc điểm thống kê 2008  (Catalogue No. 85-224-X). Ottawa, ON: Thống kê Ca-na-đa . Lấy từ 
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/85-224-x2008000-eng.pdf 
2

 Tổ chức phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên Alberta (2004). Hội nghị Bàn tròn về Bạo hành trong Gia đình và Ăn hiếp Bắt nạt: cùng nhau tìm giải pháp. Edmonton, AB: 
Queen’s Printer. Lấy từ http://www.child.alberta.ca/home/documents/familyviolence/rpt_opfvb_finding_solutions_high.pdf 
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wîkihitohk ahpô ê-wîcâyâtohk), ây-isiyiniwak ita nâpêhkânihk/iskwêhkânihk osâkihitowiniwâw*, awâsisânihk, osk-âyinânihk, 
ây-isiyiniwak êkây kâ-kî-pimohtêhk êkwa ita kâ-kêhtê-ayiwohk. 

 
môy kipêyakokâpawin 
kîspin ayâyani ita kâ-mêkwâ-kitimahiwêhk sâkihitowinihk, nîkân ka-kiskêyihtamihk anima môy ê-pêyakokâpawiyan êkwa 
môy ta-kî-kitimahikawiyan.  ta-kî-kiskêyihtaman asici kicawâsimisak kâ-wâpahtahkik kitimahiwêwin wîstawâw môsihtâwak 
pêyakwan isi ana kâ-kitimahiht.  wahkôtowi-kitimahiwêwin kikâ-kî-wiyasiwâcikâtêw, kikâ-kî-wîcihikawin ta-nâtamâsoyan 
êkwa kicawâsisimak asici. 
 
tânisi anima wiyasowêwin kikâ-kî-kanawêyimik 
Alberta ita anima Protection Against Family Violence Act pê-wîcihêwak aniki kâ-mâyi-itôtahcik ohci wahkôtowi-
kitimahiwêwin ispîhk ohci 1999.  kâ-mâcipayik ispîhk pêyak kâ-kî-akimiht ihkopiwipîsim, 2006 kî-mêskotinikâtêw anima 
wiyasowêwin ta-ayiwâki-kanawêyimâcik aniki kâ-mâyi-itôtâcik anima ohci wahkôtowi-kitimahiwêwin.  anima Protection 
Against Family Violence Act kanawêyimêwak kahkiyaw wahkômâkanak kâ-kitimahihcik ohci anima wahkôtowi-
kitimahiwêwin.  wiyasowêwin pakitinikâtêw ta-kanawêyimihcik wahkômâkanak kiyâm kîspin ana kâ-kitimahiwêt ahpô kâ-
kitimahiht kâ-wîtôsêmitocik.  ây-isiyiniwak kâ-pimitisahocik ohci owahkômâkaniwâwa ahpô nistam awiyak kâ-kî-wîcâyâmât 
kanawêyimâwak ôt ôma wiyasowêwinihk. 
 
* nâpêhkânihk, iskwêhkânihk, kâ-mêskôci-ây-isiyinîwik, nîso-acâhkomiwak êkwa itowâhk ây-isiyiniwak 
 
 
 
 
 

http://www.familyviolence.alberta.ca
http://www.familyviolence.alberta.ca
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/85-224-x2008000-eng.pdf
http://www.child.alberta.ca/home/documents/familyviolence/rpt_opfvb_finding_solutions_high.pdf



