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 طلب تقديم من بعد  مداولةالجلسة اإلجراء الخاص ب
اليةلل ي إقليم العاصمة األستر

 
  و أأمر حماية شخصية للحصول عىل  محكمة الجزئية ف

 
 ق بالعنف األرسي أمر متعل

 نص الفيديو
 
 

The conference process following an application for a  

Personal Protection Order or Family Violence order to the ACT Magistrates Court  

Transcript of Video 

 

Translation into Arabic  

 
 

This video explains the conference process following an application for a Personal Protection Order 
or Family Violence Order to the ACT Magistrates Court, the ACT Magistrates Court. 

ح هذا الفيديو  اليةلل طلبتقديم من بعد مداولة الالخاص بجلسة جراء ال يشر ي إقليم العاصمة األستر
 the ACT) محكمة الجزئية ف 

Magistrates Court)  و أأمر حماية شخصية  حصول عىللل  
 
 . ق بالعنف األرسيأمر متعل

Following the lodgement of an application for a personal protection order or family violence order at 
the ACT Magistrates Court, 

اليةلل طلبتقديم من بعد  ي إقليم العاصمة األستر
  و أأمر حماية شخصية  حصول عىللل محكمة الجزئية ف 

 
ق بالعنف أمر متعل

 ،األرسي

the parties, both Applicant and Respondent, will be notified to attend Court at a certain date and 
time for a preliminary conference. 

، مقدم الطلب والمدىع عليه، بسيتّم  ي تاري    خ ووقت محددين لحضور وجوب المثول أمام إخطار الطرفي  
 جلسةالمحكمة ف 

  ة. تمهيدي مداولة

When coming to court, you are required to go through security, take a numbered ticket for the 
Protection Unit and advise the enquiry counter of your arrival.   

كتب االستعالم مخاصة بوحدة الحماية وإخطار  مرقمةبطاقة األمن وأخذ ىل المرور عتعي ّ  عليك إىل المحكمة، سيما تحض  عند
 . بوصولك

The counter officer will advise you where to wait until you are called by a Deputy Registrar. 

ك سي    نداء عىل اسمك. الإىل أن يقوم نائب كاتب المحكمة ببمكان االنتظار ستقبال موظف اال ختر

A preliminary conference is where parties meet with a Deputy Registrar to determine whether the 
parties can agree on an outcome. 

 . اتفاقالوصول إىل  نهمامكبإلتحديد ما إذا كان نائب كاتب المحكمة اجتماع األطراف مع ة عبارة عن التمهيدي المداولة جلسة

Each party is located in a separate room and the Deputy Registrar will move back and forth between 
the parties to see if an agreement can be reached. 

ي غرفة منفصلة وسيمن األطراف كل طرف سيكون  
ا لمعرفة ما إذا كان كاتب المحكمة باالنتقال ما بينهما نائب  قوم ف  ا وإيابً ذهابً

 . ن التوصل إىل اتفاقامكبال 

No evidence is required to be provided by the parties at the conference. 

 . المداولة خالل جلسة ةدلألطراف تقديم أي أتوجب عىل اال ي

At the conference the parties may agree to Final Orders with agreed conditions. Orders are 
enforceable by the police. 

 لالطلبات النهائية  عىلخالل جلسة المداولة قد توافق األطراف 
ً
وط متفق عليها وفقا طة  ،شر  .إنفاذ هذه األوامربوتقوم الشر

Agreed conditions might include things like whether you can contact the other party, attend their 
residence, come within a certain distance or to have contact to enable the handover of children. 

وط المتفق عليها أشياء مثل م اب منه إقامته أو االالذهاب إىل مكان ا إذا كان يمكنك االتصال بالطرف اآلخر أو قد تتضمن الشر قتر
 األطفال. تسليم واستالم بغية معه صل وامسافة معينة أو التضمن 

Another option is that the parties may agree to undertakings. Undertakings are a formal promise to 
the Court. If an undertaking is broken, police cannot enforce it.    

التعهدات، ال  خرقوإذا تّم للمحكمة.  ةد رسميو تعهدات. التعهدات هي وعإجراء العىل  افإمكانية اتفاق األطر خر هو اآل خيار ال
طة إنفاذها  .يمكن للشر



2 

 

However, a breach of undertakings may be taken into account if the matter comes back to court.   

ي االعتبار إذا  هذا  أخذ خرق التعهداتقد يتّم ومع ذلك، 
 . مرة أخرى ىل المحكمةعالقضية تّم عرض ف 

Parties can consent to a final order or undertakings on a 'without admissions' basis. This means the 
respondent agrees to the order or undertaking being made by the Court but does not admit or agree 

to matters that may be outlined in the application.  

ي أو المر األ ألطراف عىل أن توافق امكن من الم
ي و ". عدم القرارتعهدات عىل أساس "عىل إجراء النهائ 

 بهذا يعن 
ّ
المدىع عليه  أن

ي ال اتو التعهدوافق عىل األمر أم
ي قد تّم  ا  تصدرهنر

ف أو يوافق عىل األمور النر ي الطلب.  المحكمة ولكنه ال يعتر
 تحديدها ف 

Consenting on a without admissions basis to an order or undertaking means parties can avoid a 
court hearing before a Magistrate.  

ي أنه  عدم القرار"عىل أساس " اتتعهدالمر أو األ الموافقة عىل 
 ان امكبإيعن 

ّ
استماع أمام  ةلساالضطرار لحضور جب ألطراف تجن

ي المحكمة الجزئية
 .قاض 

Respondents are advised to seek legal advice in relation to their personal circumstances before 
consenting to an order.  

نصح الم  ظروفهم الشخصية قبل الموافقة عىل األمر. بشأن المشورة القانونية عي للحصول عىل السب دىع عليهمي 

An order may affect the respondent when applying for various licences such as firearms licence or 
undergoing security checks. 

اخيص الللحصول عىل  الطلباتم يعند تقددىع عليه المأثر عىل ألمر كون لقد يف األسلحة الحصول عىل مختلفة مثل ترخيص التر
 منية. األ فحوص الخضوع للعند النارية أو 

If a party does not attend Court to participate in the preliminary conference, the Court may make a 
decision about the application in their absence. 

ي حال ع
ي من األطراف إىل ر أي طرف و حضدم ف 

اتخاذ قرار بلمحكمة قد تقوم ا، ةالتمهيديجلسة المداولة المحكمة للمشاركة ف 
ي غياب

 . ذا الطرفه بشأن الطلب ف 

If you have concerns about your safety whilst at Court, please advise the protection unit ahead of 
time so arrangements can be made. 

ي وقت مبكر حنر أي إذا كانت لديك 
ي المحكمة، يرجر إخطار وحدة الحماية ف 

من مكن تتمخاوف بشأن سالمتك أثناء وجودك ف 
تيبات الالزمة  . اتخاذ التر

Before the conference you should think about what result you want and what you might agree to.   

ي تريد جلسة المداولةل قبيجب عليك، 
ي النتيجة النر

 
 ها وما قد توافق عليه. الوصول إلي ، أن تفكر ف

If the matter is not settled between the parties through the conference process, the application will 
be heard by a Magistrate at a later hearing date.   

ي المحكمة الجزئيةسيقوم ، داولةالمجلسة خالل  للمشكلة الناشئة ما بي   األطراف يتّم التوصل لحّل إذا لم 
ماع تس اال ب قاض 

ي لطلبل
 . ةالحقجلسة استماع  ات ف 

very situation is different, and what happens may not occur exactly as shown in the video.  E 

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

 


