آيا میخواهيد در خانه تان بمانيد
خشونت را بیرون كنید؟
و�
حكم جلوگيری از ادامه خشونت خانگی

)domestic violence order

حكم منع ورود چيست؟

حكم منع ورود به عنوان بخشی از حكم جلوگيری از ادامه خشونت
خانگی ( )ADVOبه شما اجازه ميدهد كه در خانه خود بمانيد و ماندن
شخص خشن را در آن خانه ممنوع می كند.

حكم منع ورود يكی از شرايطی است كه می توان آن را در يک ()ADVO

درخواست كرد.

اين حكم می تواند شخص خشن را از زندگی در خانه فرد حفاظت شده
بازدارد.

آيا اين برای من مناسب است؟

پيش از درخواست برای يک حكم منع ورود ،چند سئوال هست كه
شما بايد از خود بپرسيد:

 . 1آيا اگردرخانه بمانيد احساس ايمنی خواهيد كرد ،و امن خواهيد بود؟
 .2آيا از اینكه شريک زندگی تان بداند شما كجا هستيد هراسان
خواهيد بود؟

 .3آيا ترجيح می دهيد كه درخانه بمانيد و شخص خشن خانه را
ترک كند؟

 .4آيا فرزندانی داريد ،و برای آنها بهتر است كه درخانه با شما بمانند؟
 .5آيا استطاعت پرداخت هزينه های مسكن را داريد؟

(a p p r e h e n d e d

چگونه می توانم يک حكم منع ورود بگيرم؟

اگر در فرم درخواست  ADVOتقاضای حكم منع ورود شود ،قاضی دادگاه
می تواند اين حكم را بدهد.

مهم است كه هنگام درخواست  ADVOاين گزينه را با يک وكيل حقوقی،
كارمند پشتيبانی دادگاه يا افسر پليس درميان بگذاريد.

گاهی اوقات بهتر است حكم منع ورود را به عنوان بخشی از يک حكم موقت
بگيريد ،كه آن را پليس میتواند به دنبال يک واقعه خشونت بار ،درخواست كند.

هنگام دادن يک حكم منع ورود چه مطالبی به
دادگاه مربوط می شود؟

در تصميم گيری برای دادن یا ندادن حكم منع ورود شماری از موضوعات
هستند كه دادگاه به آنها توجه می كند .آنها عبارتند از:

 .1ايمنی و محافظت شخص حفاظت شده و همه كودكانی كه در آن خانه
زندگی می كنند ،اگرچنين حكمی داده نشود
 .2هرگونه دشواری كه بخاطر دادن يا ندادن اين حكم ممكن است ايجاد
شود ،به ويژه برای شخص حفاظت شده و همه كودكان

 .3نيازهای مسكن همه افراد مربوطه ،به ويژه شخص حفاظت شده و همه
كودكان ،و
 .4هر موضوع مربوط ديگر

بياد داشته باشيد كه هرگونه تخلف از حكم منع ورود را به پليس گزارش كنيد.

هميشه متوجه ايمنی خود باشيد
برای كمک با چه كسانی می توانم تماس بگيرم
(سه صفر) 000

پليس  /آمبوالنس

خط تلفنی خشونت خانگی

1800 656 463

() Domestic Violence Line

مركز بحران در مورد تجاوز NSW
)(NSW Rape Crisis Centre

1800 424 017

خط تلفنی کمک به حفاظت کودکان

)(FACS Child Protection Helpline
خدمات حقوقی زنان NSW
)(Women’s Legal Services NSW

سيدنی
بيرون از سيدنی

13 21 11

سرويس مدافع خشونت خانگی

)(Domestic Violence Advocacy Service
(02) 8745 6999
سيدنی
1800 810 784
بيرون از سيدنی

سازمان دفاع از زنان مهاجر

(Immigrant Women’s
)Speakout

(02) 9635 8022

خط تلفنی كمک به كودكان
)(Kids Helpline

(02) 9749 5533
1800 801 501

مساعدت مالی ِسنترلينک

)(Financial Assistance Centrelink

1800 551 800

خدمات ترجمه نوشتاری
و گفتاری )(TIS

13 14 50

نزديك ترين قرارگاه پليس به شما يا دادگاه
محل را كه میتوان در ابتدای كتاب تلفن وايت
پيجز يافت

& Family
Community Services
Community Services

13 61 50
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