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 ACTدر گی یا حکم خشونت خانواد درخواست برای یک حکم حفاظت شخصی
 زیرنویس ویدیو

 

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

Transcript of Video 

 

Translation into Dari  

 

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

  درخواست برای یک حکم حفاظت شخصی یا حکم خشونت خانوادگی را توضیح می دهدطرزالعمل این ویدیو 

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. 

را ( یک حکم محکمه ACT Magistrates Court) ACTبخش  همکمح از ید، یم توانید هستخشونت دچار مشکل  اگر 

دیگر، مانند دوری جستن از شما یا عدم تماس با شما وضع می ا باالی یک شخص محکمه شرایطی ر درخواست کنید. یک حکم

 کند.
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. 

جانب مقابل تسلیم داده شود، هرنوع تخلف از آن  ردد و حکم مذکور توسط پولیس برایبرایتان اعطا گ کم محکمهاگر یک ح
 قابل راپور دیه به پولیس یم باشد زیرا ممکن است یک عمل جریم باشد. 

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

سلیم ت ACTمحکمه بخش برای درخواست دادن، شما باید یک فورمه درخواستی را خانه پُری نمائید و "شخصاً" آنرا برای 

  ید.ده

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

به آدرس  ACTمحکمه بخش یا ویب سایت از میز معلومات محکمه  را می توانید این فورمه ها

www.courts.act.gov.au/protection بدست آورید. 

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. 

این دو  و دفاتر موجود استاین فورمه  موردشما در برای کمک ب Legal Aid( یا DVSCخدمات بحران خشونت خانگی )

   .ندراد حضورمر محاکم داخل تعیسازمان در 

Telephone interpreters can also be made available for persons who do not speak English. 
 خدمات ترجمانی تیلفونی نیز برای اشخاصیکه انگلیسی را بلند نیستند، فراهم شده می تواند.

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. 

. بگیرید نمره دار برای نوبت تان از طریق سکیورتی )امنیت( عبور کنید و یک تکتزمانیکه به محکم می آئید، شما باید 

 می کنند. شما را کمکتان ا هنگام رسیدن نوبت کارمندان میز معلومات م

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.   

بیائید. اگر فکر می کنید که  به محکمهانونی ت کننده یا یک وکیل قتنها یا همراه با اعضای خانواده، اشخاص حمای می توانید

 موضوع تان عاجل است، لطفاً موضوع را برای کارمند میز معلومات بگوئید. 

The Court enquiry counter is open from 9am and it is advised you arrive early.  
 ر محکمه حاضر باشید.صیه می شود که زودتر دصح باز می شود و تو 9میز معلومات محکمه ساعت 

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

کم مؤقت ه می خواهید برای یک حاگر به حفاظت فوری در مقابل خشونت نیاز دارید، می توانید در فورمه تان ذکر کنید ک

 درخواست دهید.

An interim order is a temporary order, put in place until a final decision can be made by the court.   
 را صادر نماید. یفیصله نهای ی نافذ می باشد که محکمه بتواند یکالی زمان است وحکم مؤقت یک حکم مؤقتی 

http://www.courts.act.gov.au/protection
http://www.courts.act.gov.au/protection
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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.   

اگر برای یک حکم مؤقت درخواست می دهید، معاون مامور قضایی درخواست شما را در محکمه استماع نموده و فیصله می 

 عطا کند یا نه.حکم مؤقت را برایتان ا کند که آیا یک

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’).   
هادت بدون سوگند را مبنی بر اظهار نمودن حقیقت اظهار بدارید. شما باید برای محکمه در محکمه، شما باید یک سوگند یا ش

)اینکار بنام "ارائه  نمی کنیدنیت ؤمصاحساس را انجام داده است که از اثر آن  ه اعمالیچتان جانب مقابل  توضیح دهید که

 شواهد" یاد می شود(. 

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. 
زندگی تان می پرسد. ت هراس تان، حاالت شخصی و ترتیبات اجع به علمعاون مامور قضایی از شما یک سلسله سواالت را ر

   یک ترجمان تیلفونی برای اشخاصیکه انگلیسی بلد نیستند، فراهم می گردد.
The court only makes an interim order if there is an immediate need for it. 

 فوری برای آن موجود باشد.  که یک ضرورتمحکمه صرف در صورتی یک حکم مؤقت را صادر می کند 

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’. 

که بنام "مدعی تان جانب مقابل آنرا برای کاپی ه پولیس یک اگر یک حکم مؤقت اعطا شود، این حکم زمانی نافذ می گردد ک

 "اجرا" نماید. باالی وی می شود تسلیم نماید ، یا "حکم" را  نامیدهعلیه" 

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. 

صبح  11:30طریقه اینست که درخواست تانرا قبل از ساعت  یناگر می خواهید برای یک حکم مؤقت درخواست دهید، بهتر

 تسلیم محکمه دهید تا قضیه تان در عین روز توسط معاون مامور قضایی محکمه استماع شده بتواند.

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.  

کافی عاجل  صبح تسلیم دهید، محکمه تصمیم خواهد گرفت که آیا قضیه تان به اندازه 11:30اگر درخواست تانرا بعد از ساعت 

 . موکول شود یرسمی بعدروز  به، یا درا در عین روز نمایاستماع ایجاب ت که اس

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.   

تان اگر برای یک حکم مؤقت درخواست می دهید، شما باید منتظر بمانید که قضیه تان در محکمه استماع شود. مدت انتظار 

 . طول می کشدوط  می شود به تعداد درخواست ها و اینکه استماع هر قضیه چقدر وقت بمر

Please make sure you taken this into account when organising things like parking or childcare. 
 را نیز مدنظر گیرید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که موضوعاتی مانند تنظیم کردن پارکینگ یا مواظبت از اطفال 

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

درخواست دهندگان یک ورقه ابالغیه را مبنی بر بازگشت مجدد برای اشتراک کردن در جلسه مذاکره محکمه دریافت می تمام 

 کنند. 

The conference process is explained in the next video. 
 طرزالعمل این جلسه در ویدیوی بعدی برایتان توضیح داده  می شود.

, and what happens may not occur exactly as shown in the video.  ion is differentvery situat 

 هر موقعیت فرق می کند، و چیزیکه اتفاق می افتد ممکن است دقیقاً عین چیزیکه در ویدیو نمایش داده شد، نباشد. 

If you are in a life threatening situation or immediate danger call 000. 
 )سه صفر( زنگ بزنید. 000موقعیت خطرجانی یا خطر فوری قرار دارید، به شماره اگر در یک 

There are also organisations which may be able to assist you. 
 بعضی سازمانهایی نیز موجود اند که ممکن است کمک تان کند.

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

یا با بخش حمایت در دفتر ثبت محکمه تماس   دیدن نمائید ACTمحکمه بخش برای کسب معلومات بیشتر، لطفاً از ویب سایت 

 بگیرید.
 


