Final apprehended domestic violence order
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007

اﯾن ﺳﻧد ﯾﮏ ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ھدف اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻓﮭﻣﯾدن ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺟرم ﺟﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﺣﮑﺎم ﭘوﻟﯾس/ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد.

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺣﮑﺎم زﯾر را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .ﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺣﮑﺎم را دﻧﺑﺎل ﻧﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ
ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس دﺳﺗﮕﯾر و ﻣﺗﮭم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﻣﯾﺗواﻧﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ
ﺗوﺳط ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮔﻧﮭﮑﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ  2ﺳﺎل زﻧداﻧﯽ و ﺗﺎ ﺑﮫ  $5,500ﺟرﯾﻣﮫ
ﺷده ﻣﯾﺗواﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷوﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﻣﺣﮑﻣﮫ از ﺑﺎﺑت اﯾن ﺟراﯾم ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎزات ﺑﯾﺷﺗری
ﺧواھﯾد ﺷد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن اﺣﮑﺎم را ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ داده ﺷده دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
ﺻدور اﯾن اﺣﮑﺎم از ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت اﺷﺧﺎص ﮐﮫ در ان ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن اﺣﮑﺎم را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﺧص ﮐﮫ ﻧﺎم ان ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﯾﺎد ﺷده از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻻزم
ﻧﯾﺳت ﺷﻣﺎ اﻧرا دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﻼش ﺑرای اﻧﺟﺎم ھر ﯾﮏ از زﯾرﯾن را ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎز ھم آن ﺧﻼف ﻗﺎﻧون و ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﮑﺳﺗن ﺣﮑم ﯾﺎد
ﻣﯾﺷود.

اﺣﮑﺎم در ﻣورد رﻓﺗﺎر
 .1ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھر ﯾﮏ از ﮐﺎر ھﺎی زﯾر را ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ،ﯾﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ راﺑطﮫ دارﻧد اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد:
 (Aﺣﻣﻠﮫ ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد آﻧﮭﺎ،
 (Bآﻧﮭﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐردن ،آزار و اذﯾت و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺗرﺳﺎﻧدن ،و
 (Cﻗﺻدآ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﭘرواﯾﯽ از ﺑﯾن ﺑردن و ﯾﺎ ﺻدﻣﮫ رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﻣﻠﮑﯾت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق و ﯾﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت
ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ھر ﯾﮏ از اﯾن ﮐﺎرھﺎ را ﺷﺧص ﺧود ﺷﻣﺎ ،ﯾﺎ از طرﯾق ﺷﺧص دﯾﮕری ،و ﯾﺎ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻻت )ﺑطور ﻣﺛﺎل ،از طرﯾق ﺗﯾﻠﻔون ،ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺗﻧﯽ )ﺗﮑﺳت( ،اﯾﻣﯾل ،ﻓﯾس ﺑوک و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
دﯾﮕر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و ﯾﺎ ردﯾﺎﺑﯽ از طرﯾق  (GPSاﻧﺟﺎم دھﯾد.
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھﯾد و ﯾﺎ ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده اﺣﺳﺎس ﺗرس ﯾﺎ اﺣﺳﺎس
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻠﮑﯾت اﯾﺷﺎن اﺳﯾب از ﮐدام طرﯾﻘﯽ ﺑرﺳﺎﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣول داﺷﺗن
ﻣﻠﮑﯾت و ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺷﺗرک.
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اﯾن ﺳﻧد ﯾﮏ ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ھدف اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻓﮭﻣﯾدن ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺟرم ﺟﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﺣﮑﺎم ﭘوﻟﯾس/ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد.

اﺣﮑﺎم در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗن
 .2ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده از ھر طرﯾﻘﯽ ﮐوﺷش ﺗﻣﺎس و ﻧزدﯾﮏ ﺷدن را ﮐﻧﯾد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺗﻣﺎس از طرﯾق
ﯾﮏ وﮐﯾل ﺑﺎﺷد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
•

•

ﺷﺧص ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﮐوﺷش ﺗﻣﺎس را ﮐﻧد و ﯾﺎ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﺑطور ﻣﺛﺎل،
از طرﯾق ﺗﯾﻠﻔون ،ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺗﻧﯽ )ﺗﮑﺳت( ،اﯾﻣﯾل ،ﻓﯾس ﺑوک و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( و ﯾﺎ از طرﯾﻘﮫ ھﺎی
دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺧواﺳﺗن از ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد را ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺷود و ﺷﻣﺎ ﺟواب اﻧرا ﺑدھﯾد ،ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﻧد و ﯾﺎ دﻟﯾل ﺑرای اﻧﺟﺎم ان  ،ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﮑم را ﻣﯾﺷﮑﻧﺎﻧﯾد.

 .3ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ﺑﮫ:
 (Aﻣﮑﺗب و ﯾﺎ ھر ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای درس ﺧواﻧدن ﺑرود،
 (Bھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾﺷﺎن ﺑرای ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺑروﻧد ،و ﯾﺎ
 (Cھر ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ در ﺣﮑم ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
• ﺷﺧص ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻧﺷوﯾد،
• اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐدام ﺟﻠﺳﮫ ﻣﮑﺗب ،روﯾداد ﺧﺎص در ﻣﮑﺗب و ﺷب واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﮐﮫ در
ﻣﮑﺗب اﻧﺟﺎم ﻣﯾﭘذﯾرد ﺑروﯾد.
 .4ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﻧزدﯾﮏ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾد ﺑرای ﺣداﻗل  12ﺳﺎﻋت ﭘس از ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑﮭل و
ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻣﺧدر.
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
•

•
•

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣد اﻗل  12ﺳﺎﻋت ﭘس از ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑﮭل و ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده
ﻧزدﯾﮏ و ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﯾﮑﺟﺎ ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﺷﻣﺎ آﺧرﯾن ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﺎﻋت  9:00ﺷب داﺷﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ
ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧزدﯾﮏ آﻧﮭﺎ ،ﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺷﺎن ﺗﺎ روز ﺑﻌد ﺳﺎﻋت  9:00ﺻﺑﺢ ﺷوﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﮑﻧﯾد ،اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕر را ﺑرای ﻣدت  12ﺳﺎﻋت ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده اﻟﮑﮭل ﺑﻧوﺷﯾد و ﯾﺎ ازﻣواد ﻣﺧدر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾﺷﺎن دوری اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر آﻧﮭﺎ از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧﯾد.

 .5ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده را ﮐﻧﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺣﮑم اﻧرا داده ﺑﺎﺷد.
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اﯾن ﺳﻧد ﯾﮏ ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ھدف اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻓﮭﻣﯾدن ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺟرم ﺟﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﺣﮑﺎم ﭘوﻟﯾس/ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
•

ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﮐوﺷش ﭘﯾدا ﮐردن ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده را از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﺑطور ﻣﺛﺎل ،از طرﯾق
ﺗﯾﻠﻔون ،ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺗﻧﯽ )ﺗﮑﺳت( ،اﯾﻣﯾل ،ﻓﯾس ﺑوک و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( اﯾﻧﺗرﻧت و ﯾﺎ ﭘرﺳﯾدن از ھر
ﮐﺳﯽ دﯾﮕر ﺑرای داﻧﺳﺗن ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺎن ﮐﻧﯾد.

اﺣﮑﺎم در ﻣورد ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧواده و اوﻻد داری
 .6ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ از ھر راه ﻣﻣﮑن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ ﺗﻣﺎس:
 (A از طرﯾق ﯾﮏ وﮐﯾل ،ﯾﺎ
 (B ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣﺷوره ﻣﻧظور ﺷده و ﯾﺎ ﻣﺷوره ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺣﮑﻣﮫ ،ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری و  /ﯾﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ،و ﯾﺎ
 (C ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﮑم ﺻﺎدر ﺷده از اﯾن ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ دﯾﮕر در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗن ﺑﺎ ﮐودک  /ﮐودﮐﺎن ،و ﯾﺎ
 (D ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و واﻟدﯾن در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐودک  /ﮐودﮐﺎن ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
و ﯾﺎ
 (E ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و واﻟدﯾن و ﯾﺎ ﺷﺧص ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐودک/ﮐودﮐﺎن را دارد در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐودک  /ﮐودﮐﺎن
ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد،

ﺑطور ﻣﺛﺎل:
•

•
•

ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﮐوﺷش ﺗﻣﺎس ﺗوﺳط ﺷﺧص ﺧود ﺷﻣﺎ ،و ﯾﺎ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
)ﺑطور ﻣﺛﺎل ،از طرﯾق ﺗﯾﻠﻔون ،ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺗﻧﯽ )ﺗﮑﺳت( ،اﯾﻣﯾل ،ﻓﯾس ﺑوک و ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( و ﯾﺎ
از طرﯾﻘﮫ ھﺎی دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺧواﺳﺗن از ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد را ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺷود و ﺷﻣﺎ ﺟواب اﻧرا ﺑدھﯾد ،ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﻧد و ﯾﺎ دﻟﯾل ﺑرای اﻧﺟﺎم ان  ،ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﮑم را ﻣﯾﺷﮑﻧﯾد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﺷﺎﻧده ﺷوﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﮑم ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﮐدام ﺣﮑم دﯾﮕر از ﻣﺣﺎﮐم را ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد  /ﻓرزﻧدان ﺗﺎن
ﻣﯾﺷود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد اﮔر در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده و اﻧﺟﺎم داده
ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺷﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑرای ) :(Bﺑرای ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧواده ،ﺗﺂﯾﯾد ﺷده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺎﯾﯾد ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق ﺧﺎﻧواده .1975
ﺑرای ) :(Eﺑطور ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﺷﻣﺎ و ﺷﺧص ﻣﺣﻔﺎظت ﺷده ﯾﮏ ﮐودک  /ﮐودﮐﺎن دارﯾد اﻣﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﭘرﺳﺗﺎری ﮐودک  /ﮐودﮐﺎن ﺷﻣﺎ را دارد ،ﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ اﯾﺷﺎن را در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐودک /
ﮐودﮐﺎن ﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﺷﺧص ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده وزﯾر ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده ﺗوﺳط ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ و ﯾﺎ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺧواﻧده اﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷد.

اﺣﮑﺎم در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ رﻓﺗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد
.7

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد زﻧدﮔﯽ ﻧﮑﻧﯾد در:
 (Aھﻣﺎن ادرس ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد ،و ﯾﺎ
 (Bھر ﻣﮑﺎن دﯾﮕر ذﮐر ﺷده در ﺣﮑم.
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اﯾن ﺳﻧد ﯾﮏ ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ھدف اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻓﮭﻣﯾدن ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺟرم ﺟﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﺣﮑﺎم ﭘوﻟﯾس/ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد.

ﺑطور ﻣﺛﺎل:
• اﮔر ﺷﻣﺎ در اﯾن آدرس زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑردﯾد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن از اﻣوال ﺧود را دارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺑﮫ

ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑرای ﺣﮑم ﺑﮫ دﺳت آوردن اﻣوال ﺧود را ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﮑم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻼک و ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘوﻟﯾس
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

.8

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧروﯾد ﺑﮫ:

 (Aھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ،و ﯾﺎ

 (Bھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و ﯾﺎ
 (Cھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ذﮐر ﺷده در ﺣﮑم.
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
•
•

ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه رﻓﺗن در ﻣﺣدوده آن ﻣﮑﺎن ھﺎ را ﻧدارﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ در اﯾن آدرس زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑردﯾد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن از اﻣوال ﺧود را دارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺑﮫ
ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑرای ﺣﮑم ﺑﮫ دﺳت آوردن اﻣوال ﺧود را ﮐﻧﯾد ،و ﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘوﻟﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

 .9ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در ﻣﺣدوده ﭼﻧد ﻣﺗری ذﮐر ﺷده در ﺣﮑم ﺑروﯾد:
 (Aھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ،و ﯾﺎ
 (Bھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،و ﯾﺎ
 (Cھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ذﮐر ﺷده در ﺣﮑم.
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﯾد ﮐﮫ در ﻣﺣدوده  100ﻣﺗری ﺳرﺣد ان ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑروﯾد.
• اﮔر ﺷﻣﺎ در اﯾن آدرس زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑردﯾد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن از اﻣوال ﺧود را دارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺑﮫ
ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑرای ﺣﮑم ﺑﮫ دﺳت آوردن اﻣوال ﺧود را ﮐﻧﯾد ،و ﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘوﻟﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

اﺣﮑﺎم در ﻣورد اﺳﻠﺣﮫ
 .10ھر ﻧوع ﺳﻼح ﮐﮫ در ﻟﺳت ﻗﺎﻧون ﺳﻼح  1988ﻣﻣﻧوع ذﮐر ﺷده ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
•

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﺳﻠﺣﮫ ﺧود را ﮐﮫ ﻣﺟوز ان در ﻟﺳت ﻗﺎﻧون ﺳﻼح  1998ﻣﻣﻧوع ذﮐر ﺷده ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد .اﯾن
ﯾﮏ ﺟرم ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ اﯾﺳت اﮔر اﻧرا ﻧﮕﮫ دارﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد در ﻣورد ھر ﺳﻼح ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد از ﯾﮏ اﻓﺳر ﭘوﻟﯾس ﺑﭘرﺳﯾد.

4

Final apprehended domestic violence order
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007

اﯾن ﺳﻧد ﯾﮏ ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ھدف اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻓﮭﻣﯾدن ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﯾن ﯾﮏ ﺟرم ﺟﻧﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﺣﮑﺎم ﭘوﻟﯾس/ﻣﺣﮑﻣﮫ ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد.

اﺣﮑﺎم دﯾﮕر
 .11ﭘوﻟﯾس و ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧد اﺣﮑﺎم ﺧﺎص دﯾﮕر ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﺻﺎدر ﮐﻧد.

اﮐﺛر رواﺑط ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﺎﻣل ﺗرس ،ﮐﻧﺗرول ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﮑم ﺻﺎدرﺷده اﺳت ﮐﮫ از ان ﺑﺎﯾد اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد.اﯾن ﺣﮑم در ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﭘﯾوﺗر
 NSWدرج اﺳت.
ﺧﺷوﻧت در ﺧﺎﻧواده ﺑرھﻣﮫ ﺗﺎﺛﯾر و ﻟطﻣﮫ وارد ﻣﯾﮑﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت در ﺧﺎﻧﮫ ﻣواﺟﮫ
ﻣﯾﺷوﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل ان زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ اﻧﮭﺎ از اﻓﺳردﮔﯽ ،اﺿطراب و ﭘرﺧﺎﺷﮕری رﻧﺞ ﺑﺑرﻧد ،و ﻣﻣﮑن در
ﻣﮑﺗب ھم ﻣﺷﮑﻼت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻓرﺻت ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر اﺳت.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺗﻧش ھﺎی ﺧود ﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،ﮐﻣﮏ در
دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد .زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد:
•  - Men’s referral serviceﺧدﻣﺎت ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ از ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای ﻣردان 1300 766 491
•  - Relationships Australiaﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺎﻧواده 1300 364 277
•  - Parent lineﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از واﻟدﯾن 1300 1300 52

اﮔر ﺷﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑم ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد:
•

ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ  2ﺳﺎل در زﻧدان ﺣﺑس ﺷده و ﺗﺎ ﺑﮫ  $5,500ﺟرﯾﻣﮫ ﺷده ﻣﯾﺗواﻧﯾد.

•

ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷوﯾد )ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﺣﻣﻠﮫ و ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد( و ھﻣﭼﻧﺎن
ﺷﮑﺳﺗﺎﻧدن اﯾن ﺣﮑم .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﻣﺣﮑﻣﮫ از ﺑﺎﺑت اﯾن ﺟراﯾم ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎزات ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھﯾد ﺷد ﻣﺎﻧﻧد
زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری را در زﻧدان.

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﻼح ھﺎی ﮐﮫ در ﻟﺳت ﻗﺎﻧون ﺳﻼح  1998ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺟوز ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ و اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﭘوﻟﯾس ﺑﺑرﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ھر ﯾﮏ از ان را ﻧﮕﺎه دارﯾد ،ﺷﻣﺎ در ﻧﻘض اﯾن ﺣﮑم ﺑوده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ دﯾﮕر ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺗﮭم ﺷده
ﻣﯾﺗواﻧﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﺳوال در ﻣورد اﯾن ﺣﮑم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﺎ:
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•
•
•
•

ﯾﮏ وﮐﯾل
ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ  (Legal Aid NSW) NSWﺑﮫ ﺷﻣﺎره (02) 9219 5000
ﺣوزه ﻣﺣﻠﯽ ﭘوﻟﯾس و از اﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ اﻓﺳر ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﻧد )اﮔر ﺷﻣﺎ ﺷﺧص ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﺑﺎﺷﯾد(
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون  (Law Access NSW) NSWﺑﮫ ﺷﻣﺎره  1300 888 529و ﯾﺎ وﯾﺑﺳﺎﯾت www.lawaccess.nsw.gov.au

•

ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  131 450و ﯾﺎ وﯾﺑﺳﺎﯾت www.tisnational.gov.au

