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  و أأمر حماية شخصية تقديم طلب للحصول عىل 
 
ي ق بالعنف األرسي أمر متعل

 
اليةف  إقليم العاصمة األستر

 نص الفيديو
 

Applying for a Personal Protection Order or Family Violence Order in the ACT 

Transcript of Video 

 

Translation into Arabic  

 
 

This video will explain the process for applying for a personal protection order or family violence 
order in the ACT. 

  و أأمر حماية شخصية لحصول عىل ات اهذا الفيديو عملية تقديم طلبيوضح 
 
ي ق بالعنف األرسي أمر متعل

إقليم العاصمة ف 
الية   .األستر

If you are experiencing violence, you can apply to the ACT Magistrates Court, the ACT Magistrates 
Court, for a court order.  A court order puts conditions on another person, like having to stay away 

from you or not contacting you. 

ي إال ، يمكنك التقدم بطلب إىلتعّرض للعنفإذا كنت ت
الية يمقلمحكمة الجزئية ف   the ACT Magistrates)،العاصمة األستر

Court)  .وط عىل شخص آخر ، مثل عدم التعرض لك أو االتصال بك. للحصول عىل أمر  يفرض هذا األمر الشر

If you are granted an order and it is served by the police on the other party, any breach of the 
order can be reported to the police because it may be a criminal offence. 

 منحك  ّم إذا ت
ً
طة قامت و أمرا طة بأي خرق لك عندها الطرف اآلخر ، يمكنبتبليغ الشر  هذا اإبالغ الشر

ّ
 قد ي  ذلك  ألمر ألن

ّ
عد

  . جريمة جنائية

To apply, you need to fill in an application form and lodge it ‘in person’ at the ACT Magistrates 
Court.   

ي  ا الطلب وتقديمهأن تقوم بملء استمارة عليك جب ، يطلب ميلتقد
ي إقليم العاصمة ال"شخصًيا" ف 

محكمة الجزئية ف 
الية  . األستر

The forms are available from the Court enquiry counter or the ACT Magistrates Court website  
 www.courts.act.gov.au/protection 

ي متوفرة من مكتب اال ستمارات اال 
ي لموقع الالمحكمة أو من ستعالم ف 

ون  اليةلاإللكتر ي إقليم العاصمة األستر
 محكمة الجزئية ف 

ts.act.gov.au/protectionurwww.co 

Assistance with the forms is available from the Domestic Violence Crisis Service, DVCS, or from 
Legal Aid, which both have offices within the Court building. 

ي أز من قبل االستمارات بشأن لمساعدة يمكنك الحصول عىل ا
ىلي ت ماخدمة المساعدة ف 

 Legal، أو من((DVCS العنف المت  
Aid مبن  المحكمةداخل مكاتب  ديه، وكالهما ل . 

Telephone interpreters can also be made available for persons who do not speak English. 

ا توفتر من الم
ً

جمخدمة المكن أيض يةاإلنجاللغة عتر الهاتف لألشخاص الذين ال يتحدثون  ةتر  . لتر 

When coming to Court, you will be required to go through security and take a numbered ticket. Our 
counter staff will assist you when your number is called. 

عند تك اعدبمس لاالستقبا موظفقوم مرقمة. سيبطاقة األمن وأخذ ىل المرور عتعيرّ  عليك إىل المحكمة، سيما تحض  عند
 . رقمكلنداء عىل ا

You can come to the Court alone or with family members, support persons or a lawyer. If you 
believe your matter is urgent, please advise the counter staff.   

 بإذا كنت تعتقد و . محام   ير  أو إىل المحكمة بمفردك أو مع أفراد األرسة أو أشخاص داعمحضور يمكنك ال
ّ
يرجر  المسألة ملحة، أن

 . موظف االستقبالإخبار 

The Court enquiry counter is open from 9am and it is advised you arrive early.  

ي مكتب اال يبدأ 
ي  هعمل المحكمةستعالم ف 

. وصولك نصح بالساعة التاسعة صباًحا وي  ف 
ً
 مبكرا

If you need immediate protection from violence, you can indicate on the application form that you 
want to apply for an interim order.  

ي 
م طلب للحصول عىل أمر يتقدغب بالطلب إىل أنك تر استمارة إذا كنت بحاجة إىل حماية فورية من العنف، يمكنك اإلشارة ف 

 مؤقت. 

http://www.courts.act.gov.au/protection
http://www.courts.act.gov.au/protection
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An interim order is a temporary order, put in place until a final decision can be made by the court.   

. إىل أن تقوم المحكمة بتنفيذ وضع موضع اليرحىلي األمر المؤقت هو أمر م ي
 اتخاذ قرار نهان 

If you apply for an interim order, a Deputy Registrar will listen to you in Court, and make a decision 
whether to grant an interim order or not.   

 كذ قرار بشأن منحاتخبامن بعدها قوم يسالمحكمة و كاتب نائب   يكستمع إليإذا تقدمت بطلب للحصول عىل أمر مؤقت، س
 . إياه عدم منحك أو مؤقت المر األ 

In Court, you will need to take an oath or affirmation that what you are saying is true. You will 
need to tell the court, what the other person did that made you fear for your safety (this is known 

as ‘giving evidence’).   

ي المحكمة اليمير  حلف إىل ستحتاج 
 أداء شهادة أو  ف 

ّ
ما فعله الشخص بكمة ما تقوله صحيح. ستحتاج إىل إخبار المح عىل أن

عرف و عىل سالمتك )حنر أصبحت تخشر اآلخر   تقديم األدلة"(. ب"ذلك ي 

The Deputy Registrar will ask you a series of questions about, why you are afraid, personal 
circumstances and living arrangements.  A telephone interpreter is made available for persons who 

do not speak English. 

بإمكان . تكالشخصية وترتيبات معيش كسلسلة من األسئلة حول سبب شعورك بالخوف وظروفكاتب المحكمة سيسألك نائب  
يةاللغة ألشخاص الذين ال يتحدثون ا جم االستعانة ب اإلنجلتر    . هاتفعتر المتر

The court only makes an interim order if there is an immediate need for it. 

ي حال وجود أمر مؤقت فقط بإصدار المحكمة تقوم 
 حاجة ماسة لذلك. ف 

If an interim order is granted, it will only take effect when the Police give a copy, or ‘serve’ the 
order’ on the other party, who is known as the ‘respondent’. 

ي حال منح، مؤقتالمر األ ن يصبح ل
  ه،ف 

ً
طة نسخة تعطي من بعد أن إال   نافذا المعروف باسم  ىل الطرف اآلخر إ منه الشر

  أو تقوم بإبالغه بهذا األمر.  "المدىع عليه"

If you wish to apply for an interim order, it is best you lodge your documents before 11.30 am so 
you can be heard by a Deputy Registrar on the same day. 

ي تقد
صباًحا  11.30مستنداتك قبل الساعة بتسليم م و م طلب للحصول عىل أمر مؤقت، من األفضل أن تقيإذا كنت ترغب ف 

ي نفس اليومكاتب المحكمة من االستماع لك مكن نائب  تحنر ي
 . ف 

If your application is lodged after 11.30am, the court will decide if the circumstances are urgent 
enough for the interim order to be heard in court that day, or the next normal working day.  

ي لالستماع ل ةملح ت ظروفكصباًحا، ستقرر المحكمة ما إذا كان 11.30تسليم طلبك بعد الساعة  وإذا تّم 
مر لب األ طبما يكف 

ي 
ي المحكمة ف 

ي يوم عمل عادي آخرالمؤقت ف 
 . ذلك اليوم أو ف 

If you are applying for an interim order, you will have to wait for your matter to be heard in court. 
The timeframe is dependent upon the number of applications and how long each takes to hear.   

ي المحكمة. يتقدأردت إذا 
يعتمد اإلطار و م طلب للحصول عىل أمر مؤقت، سيتعير  عليك االنتظار حنر يتم االستماع لقضيتك ف 

ي 
ي المقدمة عىل عدد الطلبات لذلك الزمن 

 ماع. تسجلسة استغرقها كل توالمدة النر

Please make sure you taken this into account when organising things like parking or childcare. 

ي االعتبار عند تنظيم أشياء مثل ذلك يرجر التأكد من أخذ 
 رعاية األطفال. خدمة أو  ةوقف السيار مف 

All applicants will be given a notice advising when you have to come back to court for a court 
conference. 

 . حضور جلسة التداولالعودة إىل المحكمة لمنر يتوجب عليهم لبات الطجميع مقدمي إخطار سيتم 

The conference process is explained in the next video. 

. اإلجراءات الخاصة بجلسة التداول موضحة  ي الفيديو التاىلي
 ف 

deo.  he visituation is different, and what happens may not occur exactly as shown in t veryE 

ي الفيديو. قد ، وما ة عن األخرىمختلفكل حالة 
 يحدث قد ال يحدث تماًما كما هو موضح ف 

If you are in a life threatening situation or immediate danger call 000. 

 . "000األصفار الثالثة " ، اتصل برقمداهمخطر للحياة أو لهدد تتعّرض لموقف مإذا كنت 

There are also organisations which may be able to assist you. 

ا منظمات قد تكون قادرة عىل مساعدتك. 
ً

 هناك أيض

For further information please visit the ACT Magistrates Court website or contact the Protection 
Unit in the Court Registry. 

ي لموقع عىل الطالع اال لمزيد من المعلومات، يرجر 
ون  الية لاإللكتر ي إقليم العاصمة األستر

أو االتصال بوحدة محكمة الجزئية ف 
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ي سجال المتاحة الحماية 
 المحكمة.  تف 

 


