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

  
 . ھدف از تھیھ آن این است کھ بھ شما کمک کند حکم دادگاه را درک کنید. این مدرک یک سند قانونی نیست

. عدم اطاعت از دستورات پلیس / دادگاه یک جرم جنایی است.کنید اطاعتشما باید از دستورات پلیس / دادگاه   
 

 
شما باید از احکام زیر پیروی کنید. عدم پیروی از این احکام خالف قانون است. ممکن است توسط 

مقصر  پلیس دستگیر شده و مورد اتھام قرار بگیرید و در دادگاه محاکمھ شوید. اگر دادگاه شما را 
 دالر جریمھ شوید. 5500سال زندانی و تا  2دھد ممکن است تا تشخیص 

 

در و در دادگاه محاکمھ شوید. اگر دادگاه شما را  متھم شده  جرایم جنایی دیگری نیز بھممکن است 
 مجازات شوید.  ترآن جرایم مقصر بشناسد ممکن است بسیار شدید

 
 پیروی کنید. کھ روی آن نوشتھ شده تا تاریخی شما باید از این احکام

 
  اند. صادر شده  این احکام بمنظور محافظت از افرادی کھ در آن نام برده شده

 
اگر سعی  شخص محفوظ نامبرده در این احکام نخواھد یا بگوید کھ الزم نیست از آن پیروی کنید. حتی اگرشما باید از این احکام پیروی کنید  

 است. ھنوز بعنوان نقض حکم بر خالف قانونکنید کھ ھر یک از اعمال زیر را انجام دھید، 
 

   احکام مربوط بھ رفتار

 یا ھر کسی کھ با او یک رابطھ خانگی دارد انجام دھید:محفوظ .    شما نباید ھیچیک از اعمال زیر را نسبت بھ شخص 1
A(  کردن اوحملھ بھ قصد آسیب رسانی یا تھدید 
B( تعقیب ، آزار دادن یا ترساندن او، و 
C(  از بین بردن یا آسیب رساندن بھ اموالی کھ متعلق بھ شخص محفوظ است یا در تصرف او مالحظگی بی از سر عمداً یا

 است
 

  برای مثال:
یا دستگاھھای  تشما نباید ھیچیک از این اعمال را شخصاً انجام دھید یا توسط یک شخص دیگر، یا از طریق ارتباطا •

  .)GPSھای اجتماعی دیگر، یا رد یابی با  الکترونیکی (مثالً با تلفن، پیامک، ایمیل، فیس بوک یا رسانھ
شما نباید ھیچ عملی را انجام دھید یا چیزی بگویید کھ ممکن است باعث شود شخص محفوظ بترسد، یا حس کند کھ شما  •

 برسانید، از جملھ اموال و حیوانات خانگی کھ مشترکاً مالک آنید.خواھید بھ او یا متعلقات او آسیب  می
 
 

  احکام مربوط بھ تماس

  .    شما نباید از ھیچ طریقی بھ اشخاص محفوظ نزدیک شوید یا با آنھا تماس بگیرید، مگر اینکھ تماس از طریق یک وکیل باشد.2
 

 برای مثال:
ھای اجتماعی دیگر)، یا  (مثالً با تلفن، پیامک، ایمیل، فیس بوک یا رسانھ الکترونیکیشما نباید شخصاً یا از طریق ارتباطات  •

 ھر وسیلھ دیگر با شخص محفوظ تماس بگیرید، از جملھ اینکھ از یک نفر دیگر خواھش کنید با او تماس بگیرد.
، مھم نیست کھ او چند بار با شما اید کردهنقض اگر شخص محفوظ با شما تماس بگیرد و شما بھ او جواب بدھید، این حکم را  •

 تماس بگیرد یا بھ چھ دلیل.
 

 
 .     شما نباید بھ ھیچکدام از این اماکن نزدیک شوید:3 

A( مدرسھ یا ھر محل دیگری کھ شخص محفوظ ممکن است برای تحصیل بھ آنجا برود  
B( ھر محلی کھ ممکن است او برای مراقبت از کودک بھ آنجا برود 
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C(  دیگری کھ در حکم قید شده است.ھر محل 

 
 برای مثال:

  محل ھا نزدیک شوید، شما نباید شخصاً بھ این  •
توانید در یک مراسم مدرسھ، رویداد ویژه در مدرسھ یا شب مالقات والدین با معلم کھ در  این بھ این معنی است کھ شما نمی •

 مدرسھ صورت بگیرد شرکت کنید.
 

بھ شخص محفوظ نزدیک شوید یا غیرقانونی  ساعت بعد از  نوشیدن مشروب الکلی یا استفاده از مواد مخدر 12تا .     شما نباید حد اقل 4
 ھمراه او باشید.

 برای مثال:
بھ شخص محفوظ نزدیک  غیرقانونی ساعت بعد از نوشیدن مشروب الکلی یا استفاده از مواد مخدر  12تا شما نباید حد اقل  •

صبح روز بعد بھ او، خانھ او  9توانید تا  اید نمی شب نوشیده 9اگر آخرین مشروبتان را در ساعت شوید یا با اوباشید. مثالً، 
 12کنید، این بھ این معنی است کھ باید جای دیگری را برای ماندن در  . اگر با ھم زندگی مییا محل کارش نزدیک شوید

 . ساعت بعد پیدا کنید
 استفاده کنید غیرقانونی بنوشید یا از مواد مخدرشما نباید با شخص محفوظ مشروب الکلی  •
 شما باید دور از او بمانید، حتی اگر او از شما بخواھد کھ نروید. •

  

 شما نباید سعی کنید شخص محفوظ را پیدا کنید، مگر طبق دستور یک دادگاه..     5

 
 برای مثال:

ھای  (مثالً تلفن، ایمیل، پیامک، یا فیس بوک یا  رسانھ شما نباید سعی کنید شخص محفوظ را از طریق ارتباطات الکترونیکی •
 داند. یا از کسی بپرسید کھ آیا جای او را می پیدا کنیدیا اینترنت  اجتماعی دیگر)

 
 

 احکام مربوط بھ قانون خانواده و بار آوردن فرزند

 مگر آن تماس: .     شما نباید از ھیچ  طریقی بھ شخص محفوظ نزدیک شوید یا با او تماس بگیرید،6
 A باشد، یا) از طریق یک وکیل 
 Bبمنظور شرکت در یک جلسھ مشاوره معتبر یا تصویب شده توسط دادگاه، میانجی گری و / یا مصالحھ باشد، یا ( 
 C (طبق دستور این دادگاه یا یک دادگاه دیگر در مورد تماس با فرزند / فرزندان باشد، یا 
 D شما و مادر، پدر یا ھر دو والدین کودک / کودکان باشد) طبق موافقت کتبی بین 

 یا
   E طبق موافقت کتبی در مورد تماس با کودک / کودکان بین شما و پدر، مادر یا ھر دو والدین و شخصی کھ مسئولیت بار (

 آوردن کودک / کودکان بھ عھده او است باشد
 

 برای مثال:
طریق ارتباطات الکترونیکی (مثالً تلفن، ایمیل، پیامک، یا فیس بوک یا   شما نباید بھ شخص محفوظ نزدیک شوید یا از •

خواھش کنید کھ با او ی دیگر ھای اجتماعی دیگر) با او تماس بگیرید یا از ھر طریق دیگری، از جملھ اینکھ از کس رسانھ
 تماس بگیرد.

، مھم نیست کھ او چند بار با شما اید نقض کردهاگر شخص محفوظ با شما تماس بگیرد و شما بھ او جواب بدھید، این حکم را  •
 .و ممکن است بھ دادگاه برده شویدتماس بگیرد یا بھ چھ دلیل، 
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در صورتیکھ شما در رابطھ با مراقبت از فرزند / فرزندانتان یک حکم دادگاه خانواده یا حکم ھر دادگاه دیگری را دارید،  •
 انجام دھید تردید دارید، باید با یک وکیل تماس بگیرید.توانید  توانید و نمی اگر در مورد آنچھ کھ می

 
 .1975قانون خانواده یعنی دارای اعتبارنامھ تحت برای موارد مربوط بھ قانون خانواده، معتبر : (B)برای 

 
مثالً اگر شما و شخص محفوظ فرزند / فرزندانی دارید ولی کس دیگری مسئولیت بار آوردن فرزند / فرزندان شما را  :(E)برای 

ممکن است نماینده در باره تماس با آن فرزند / فرزندان بگیرید. آن کس دیگر  بر عھده دارد، شما باید موافقت کتبی او را نیز
 حکم دادگاه، یا یک پدر خوانده یا مادر خوانده. یا یک قیم قانونی منصوب شده با خدمات خانواده و جامعھ باشدوزارت 

 
 

  توانید بروید احکام مربوط بھ جاھایی کھ نمی

 شما نباید در این جاھا زندگی کنید: .    7
A( آدرس شخص محفوظ، یا 
B( .ھر جای دیگری کھ در حکم قید شده است  

  
 برای مثال:

توانید بھ دادگاه درخواست بدھید کھ  اید و الزم است کھ متعلقاتتان را بر دارید، می کرده زندگی میاگر قبالً در این آدرس  •
 توانید با پلیس تماس بگیرید. حکمی برای پس گرفتن اموالتان بھ نام حکم بازیافت اموال صادر کند یا می

 
 شما نباید وارد این جاھا بشوید:  .     8

A( کند، یا زندگی می ھر جایی کھ شخص محفوظ در آن 
B( کند، یا ھر جایی کھ او کار می  
C( .ھر جایی کھ در حکم قید شده است  

 
 برای مثال:

  . اماکن شوید. وده آن محدوارد شما اجازه ندارید کھ  •
کھ یک توانید بھ دادگاه درخواست بدھید  اید و الزم است کھ متعلقاتتان را بر دارید، می کرده اگر قبالً در این آدرس زندگی می •

 توانید با پلیس تماس بگیرید. حکم بازیافت اموال صادر کند یا می
 

  ای کھ مقدار آن بھ متر در حکم قید شده است بھ  این جاھا نزدیکتر بشوید: شما نباید از فاصلھ  .     9
A( کند، یا ھر جایی کھ شخص محفوظ در آن زندگی می 
B( کند، یا ھر جایی کھ او کار می  
C( م قید شده است.ھر جایی کھ در حک  

 
 برای مثال:

 متری محدوده آن جاھا بھ آن نزدیکتر بشوید. 100شما اجازه ندارید کھ از  •
توانید بھ دادگاه درخواست بدھید کھ یک  اید و الزم است کھ متعلقاتتان را بر دارید، می کرده اگر قبالً در این آدرس زندگی می •

 پلیس تماس بگیرید. توانید با حکم بازیافت اموال صادر کند یا می
 

  احکام مربوط بھ اسلحھ

 اند داشتھ باشید. فھرست شده 1998 اسلحھاز آنھایی کھ در قانون ممنوعیت غیر مجاز، گرم یا ا   اسلحھشما نباید ھیچ      .10
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 برای مثال:
اند را کھ دارید بھ پلیس  شدهفھرست  1998اسلحھ گرم یا غیر مجاز، از آنھایی کھ در قانون ممنوعیت  اسلحھشما باید ھر  •

 اگر در باره ھر سالحی کھ نباید داشتھ باشید تردید دارید، از مامور پلیس بپرسید. تسلیم کنید.
 

  احکام دیگر

 توانند احکام دیگری را صادر کنند کھ ویژه شما یا خانواده شما است. پلیس یا دادگاه می  .    11

اعمال شما غیر قابل قبول است. حاال این حکم را  .ندخشونت نیست بیشتر روابط شامل ترس، کنترل یا
 وجود دارد. "نیو سات ویلز"باید از آن اطاعت کنید. این حکم در سیستم کامپیوتر پلیس  ودارید 

 
زند. وقتی کودکان در معرض خشونت در منزل  گذارد و صدمھ می ھمھ اثر میبر خشونت در منزل 

، و خیلی بیشتر است و پرخاشگری بشوند کھ دچار افسردگی، اضطرابنای گیرند، احتمال قرار می
 داشتھ باشند.مشکل ممکن است در مدرسھ 

 
 این فرصتی است برای شما کھ تغییر کنید.

 
است. در دسترس  خواھید با کسی در باره مدیریت احساساتتان یا استرس صحبت کنید، کمک  اگر می

 بھ این مراجع تلفن بزنید:
 
• Men’s referral service - 491 766 1300 سرویسی برای دسترسی مردان بھ حمایت 
• Relationships Australia - 277 364 1300 یک سرویس پشتیبانی خانواده  
• Parent line -  52 1300 1300  سرویسی برای پشتیبانی از والدین 

 اگر دستورات موجود در این حکم را انجام ندھید:
 دالر جریمھ شوید. 5500سال زندانی و تا  2ممکن است تا  •
(مثالً حملھ بھ قصد آسیب رسانی  و در دادگاه محاکمھ شوید نیز متھم شدهجنایی دیگری  بھ جرمھایعالوه بر نقض این حکم ممکن است  •

 .بمانید مدت بیشتری در زندانمثال  شوید مجازات شدیدتریم مقصر بشناسد ممکن است . اگر دادگاه شما را در آن جرایا تھدید کردن)
•  

ھا و  اند را کھ دارید ھمراه با پروانھ فھرست شده 1998 اسلحھ گرم یا غیر مجاز، از آنھایی کھ در قانون ممنوعیت  اسلحھ ھمھ بالفاصلھ 
جنایی  جرایمبھ و ممکن است نقض این حکم باشد می تواند نگھداری ھر یک از آنھا   .جوازھای مربوط بھ آن بھ پلیس تحویل دھید

 .نیز متھم شویددیگری 
 گیرید:توانید با این مراجع تماس ب اگر در مورد این حکم سوالی دارید می

 یک وکیل  •
 ) 02( 9219 5000، شماره "نیو سات ویلز"کمکھای حقوقی  •
 کالنتری محل و در آنجا (اگر شما شخص محفوظ ھستید) مامور ارتباط خشونت خانگی را بخواھید  •
 www.lawaccess.nsw.gov.auیا   1300 888 529، شماره "نیو سات ویلز"دسترسی حقوقی  •

    www.tisnational.gov.auیا  131 450خدمات ترجمھ شفاھی، شماره  •
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