
Paano Ako Makakuha 
Ng Kautusang pagpigil 
(Restraining Order)? 

Maaari kang makakuha ng isang 
Pansamantalang Restraining Order (Temporary 
Restraining Order, TRO) sa pamamagitan ng 
pagpunta sa iyong lokal na korte ng county sa 
karaniwang oras ng negosyo. Maaari ka ring 
pumunta sa iyong lokal na departamento ng 
pulisya pagkatapos ng oras ng negosyo, sa 
katapusan ng linggo at sa mga pista opisyal. 
Hihilingin sa iyo na magbigay ng pahayag 
na naglalarawan sa kasalukuyang pangyayari at 
sa kasaysayan ng karahasan ng nang-aabuso 
sa iyo sa tahanan. Tiyaking isama ang lahat ng 
mga pagbabanta, pinsala sa ari-arian, 
panggugulo at mapang-abusong pisikal na 
kontak. Siguraduhin ding magbigay ng 
kumpletong kasaysayan ng mga nakaraang 
insidente. Pakikinggan ng isang Hukom ang 
reklamo at maglalabas ng TRO. Gaganapin sa 
loob ng sampung araw ang pangwakas na 
pagdinig. Kung karapat-dapat ka para sa aming 
mga serbisyo, maaaring kumatawan sa iyo ang 
Northeast New Jersey Legal Services sa 
pagdinig. May karapatan din sa isang 
Pansamantalang Order na Proteksyon 
(Temporary Protective Order) ang mga 
nakaligtas (survivor) sa sekswal na pag-atake 
na hindi rin survivor ng karahasan sa tahanan 
kahit na wala kang relasyon sa nang-aabuso. 

Kailangan Ko Bang Magkaroon 
Ng Isang Abugado? 

Hindi hinihiling sa iyo ng korte na magkaroon ng 
isang abugado, ngunit inirerekomenda ito. Ang 
Karahasan sa Tahanan (Domestic Violence) ay 
isang mabigat na bagay at ang korte ay 
maaaring gumawa ng mga desisyon tungkol sa 
isang restraining order, pangangalaga (custody), 
suporta sa bata at asawa at pansamantalang 
paghawak ng ari-arian. Sanay ang aming mga 
abugado sa batas ng karahasan sa tahanan at 
makakatulong sa iyo na makuha ang ligal na 
lunas na nararapat sa iyo. 

Ikaw ba ay survivor ng karahasan sa 
tahanan o sekswal na pag-atake? 

Mangyaring makipag-ugnay sa 
iyong lokal na tanggapan ng 

NNJLS sa: 

NNJLS 
Dibisyon ng Bergen County 
190 Moore Street, Suite 100 

Hackensack, NJ 07601 
Telepono: 201 - 487 - 2166 

Fax: 201 - 487 - 3513  

NNJLS 
Dibisyon ng Hudson County 
574 Summit Avenue, 2nd FL 

Jersey City, NJ  07306  
Telepono: 201 - 792 - 6363 

Fax: 201 - 798 - 8780 

NNJLS 
Dibisyon ng Passaic County 
152 Market Street, 6th Floor 

Paterson, NJ 07505 
Telepono: 973 - 523 - 2900  

Fax: 973 - 523 - 9002  

www.northeastnjlegalservices.org 

Ang Northeast New Jersey Legal Services 
ay isang pantay na pagkakataong ahensya 
ng apirmatibong pagkilos at nagbibigay ng 

mga serbisyo nang hindi isinasaalang-alang 
ang lahi, kulay, kasarian, edad, kapansanan, 

relihiyon, pambansang pinagmulan, o 
oryentasyong sekswal.  

Nagbibigay ng libreng mga 
ligal na serbisyo sa mababang 

kita na Bergen, Hudson, at 
mga survivor ng Karahasan sa 
Tahanan ng Passaic County. 

www.northeastnjlegalservices.org 

http://www.northeastnjlegalservices.org/


Ano ang Karahasan sa Tahanan 

Ang karahasan sa tahanan ay pag-uugali na 
kasama ang mga huwaran ng pananakot, 
pamimilit at karahasan.  Gayunpaman, hindi mo 
kailangang matamaan o masuntok ng nang-
aabuso sa iyo upang maging 
survivor sa karahasan sa tahanan. Kung 
sasailalim ka sa pang-aabusong berbal, 
emosyonal, at/o pisikal na pang-aabuso o 
panliligalig ng nang-aabuso sa iyo, maaaring 
may karapatang ka sa proteksyon sa ilalim ng 
Bagong Batas ng Jersey (New Jersey Law). 

 
Ang mga sumusunod na krimen ay mga 
batayan para sa Restraining Order ng 
karahasan sa tahanan: 
• Harassment 
• False Imprisonment 
• Assault 
• Criminal Mischief 
• Homicide 
• Criminal Sexual Contact 
• Stalking 
• Criminal Restraint 
• Kidnapping 
• Terroristic Threats 
• Lewdness 
• Sexual Assault 
• Burglary 
• Criminal Trespass 
• Criminal Coercion 
• Robbery 
• Cyber Harassment 
• Pagsuway sa Hukuman 
• Iba pang Krimen na nagsasangkot ng 

peligro sa pinsala 

Ano Ang Una Kong Dapat 
Gawin Kung Maganap Ang 
Karahasan sa Tahanan? 

 
Tumawag sa pulis (911) kaagad! May tungkulin ang 
pulisya na ipatupad ang batas at protektahan ang 
survivor. Dapat nilang arestuhin ang iyong nang-
aabuso sa iyo kung magpakita ka ng nakikitang mga 
palatandaan ng pinsala, o kung may dahilan upang 
maniwala na ang nang-aabuso sa iyo ay gumamit 
ng armas o lumabag sa kasalukuyang Restraining 
Order. Inaresto man nila ang nang-aabuso sa iyo o 
hindi, dapat bigyan ka ng pulisya, ang survivor, ng 
nakasulat na paunawa ng iyong karapatan na mag-
file ng parehong reklamo sa kriminal at reklamo sa 
karahasan sa tahanan laban sa nang-aabuso. Kung 
mag-file ka ng reklamo ng karahasan sa tahanan, 
kukunin ng isang Hukom ang iyong reklamo at 
bibigyan ka ng Temporary Restraining Order (TRO), 
at ang usapin ay mai-iskedyul para sa pangwakas 
na pagdinig sa darating na petsa. Kung nagkaloob 
ang korte ng TRO, magkakaroon ka ng restraining 
order na magpoprotekta sa'yo sa karagdagang 
pakikipag-ugnay ng nang-aabuso hanggang sa 
pangwakas na pagdinig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Ang Susunod Na Dapat Kong 
Gawin? 

 
Makipag-ugnayan sa amin! Kung kwalipikado ka 
para sa aming mga serbisyo, bibigyan ka ng isang 
abugado na magpapaliwanang ng mga tukoy na 
detalye ng iyong kaso sa iyo. 
Ipapaliwanag ng abugado ang batas at ang iyong 
mga karapatan, at bibigyan ka ng ligal na payo na 
maghahanda sa iyo para sa iyong pangwakas 
na pagdinig. Maaaring magagamit din ang isang 
abugado upang kumatawan sa'yo sa korte. 

Bakit Ako Dapat Mag-file 
para sa Restraining Order? 

 
Makakatulong ang Restraining Order na 
protektahan ka sa pamamagitan ng pagbabawal 
sa iyong nang-aabuso sa pagkakaroon ng 
anumang pakikipag-ugnay sa iyo. Pagbabawalan 
siyang tumawag sa'iyo o pumunta sa iyong 
trabaho, paaralan, o bahay. Kung gagawin nila 
maaari silang kasuhan ng pagsuway sa korte. 
Maaari ring ibukod mula sa iyong tirahan ang 
iyong nang-aabuso kahit na hindi ikaw ang 
pangunahing nangungupahan. Karaniwang 
igagawad sa survivor ang pansamantalang 
pangangalaga ng iyong mga anak. Kung 
pinahihintulutan ang nang-aabuso sa oras ng 
pagiging magulang, iuutos ito na maganap sa 
paraang hindi nakapipinsala sa kaligtasan ng 
survivor. Maaari ring utusan ang mga nang-
aabuso na magbayad ng suporta para sa kanilang 
survivor at mga anak at iba pang mga hinggil sa 
pananalapi ng kabayaran, sa naaangkop na 
mga kaso. 

Maaari kang i-refer ng NNJLS sa Tahanan ng 
mga Kababaihan (Women’s Shelter) at iba 
pang mga Program ng Karahasan sa Tahanan 
sa iyong lugar. 

 
MAGAGAWA RIN NAMING 
MAKIPAG-USAP SA MGA 
GRUPO NG KOMUNIDAD 

 
TAWAGAN KAMI! 
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