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 ست؟یچی خانوادگ خشونت
 

 ،باشدیم گریدی شخص به نسبت شخص ک یزیآم نیتوهی رفتارها ازی لگوای خانوادگ خشونت
. نسلها نیب ،خانواده ک یدر ای یدوست ارتباط مشترک،ی زندگ ازدواج، مانند ،یمیصم اتارتباط در

 و دیتهد ،یلفظ نیتوه ،یجنس وی کیزیف خشونت شامل مختلفی شکلها بهی خانوادگ خشونت
ی ملک خسارت و ،یاقتصاد تیمحروم مزاحمت، جادیا ،یاحساس وی اجتماع نیتوه ترس،

 .افتدی م اتفاقی فرهنگ وی سن گروه هر ما، جامعه اقشاری تمام در خشونت. باشدیم
 

ی هرنام. شودیمی تلق خانواده در شونتخ ای یخانوادگ آزار به اوقاتی برخی خانوادگ خشونت
 آنها ازی برخ و نبوده قبول قابل اجتماعی برا زیآم نیتوهی رفتارها نیای تمام باشد، داشته که

 .دنباشیم قانون خالف کامال
 
 
 ان،یقربانی برروی مخرب ریتاثی خانوادگ خشونت که شودیم متذکری جنوبی ایاسترال سیپل

 تیامن و حفظ در را خود تیاولو نیشتریب سیپل. گذاشت خواهد آنها دوستان و خانواده فرزندان،
 یپاسخگو ،مسئول شخص امکان، درصورت تا داردی سع و داشته آنها فرزندان و انیقربانی آت

 .باشد خودی عملکردها
 
 

ی قربان که خانوادتان و شما به است ممکن) شدیم دهینام تیممنوع حکم سابقا (مداخله حکم
 سیپل با شما تماس از بعد آنچه از را شما کتابچه نیا. دینما کمک د،یهستی گخانواد خشونت

 به باکت نیا در که میدواریام ما. دینمایم مطلع افتاد خواهد اتفاق مداخله حکم گرفتنی برا
 .دیینمای ریگمیتصم دیبتوان تا دینما کمک شما به و شود داده پاسخ شمای پرسشها

 
 
 

 ست؟یچ مداخله حکم
 
 

 از را) هیعلی مدع (شخص و شده صادر دادگاه ا یسیپل توسط که استی حکم مداخله، حکم
 اعمال  ا یو نیتوه ا یدیتهد آزار، صورت به که ،)شده محافظت شخص (شما به نسبت رفتارش
 .ندهد انجام رای مختلفی کارها تا شود حکممذبور شخص به است ممکن. داردیم باز خشونت،

 نکرده دنبال شما، فرزند مدرسه به نرفتن شما، کار محل و منزل به مدناین :لیقب از کارها نیا
 به است ممکن. شما به غامیپ نفرستادن ا یشما به نزدن تلفن شما، نداشتن نظر ریز و شما

 با بطوراشتراک کهی منزل ترک :مثالی برا .ده انجامی خاصی کارها تا شود حکم مذبور شخص
 .گردد صادر شما به مختص و شما طیشرا مطابق است ممکن حکم. دارد شما

 
 

 از" نقض "عمل نیا. شودیم محسوب جرم) هیعلی مدع (مذبور شخص توسط حکم ازی چیسرپ
ی ستیبا شما است، کرده حکم نقض مذبور شخص که دیدار اعتقاد کهیدرصورت. باشدیم حکم

 .دیینما مطلع را سیپل
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 نمود؟ درخواست را مداخله حکم توانیم چگونه
 

 درهر. گردد صادر دادگاه توسط ای) یموقت مداخله حکم (پلس توسط است ممکن مداخله حکم
 ا یسیپل که است معنا آن به نیا. باشد داشته وجود حکم صدوری برای لیدالی ستیبا مورد،
 آنکه مگر گرفت دیخواه قراری بدرفتار مورد مذبور شخص توسط شما که ردیبپذی ستیبا دادگاه
 طیشرا به سیپل و باشد،یمی بدرفتار ندهده نشانی اریبسی مثالها. دینما ککم شما به مداخله

 مداخله حکم صدور لیدال با شما تیوضع ایآ که گفت خواهد شما به و داد خواهد گوش شما
 .ریخ ا یدینمایم قیتطب

 
 حکم مایمستق ایآ که گرفت خواهد میتصم سیپل د،یباش داشته یکاف لیدال شما کهیدرصورت
 از شما تا دینما کمک شما به ا ید،ینما صادر باشد،یم بدرفتار کهی شخصی برای موقت مداخله
 موردی روش چه که کرد خواهند نییتع طیشرا. دیینما درخواست حکم صدوری برا دادگاه

ی ستیبا شما. است شده داده حیتوض دفترچه نیا در روشها نیا از ک یهر. ردیگ قرار استفاده
 . دیده انجامی کار چهی ستیبا که دیگرد مطلع تا نموده مطالعه را روش دو هر

 

 سیپل توسط صادرهی حکمها
 

 مذبور شخص که شود گرفته تماسی خانوادگ خشونت محل در سیپل حضوری برا کهیدرصورت
 جرم ارتکاب به دیتهد ا ی،)شما ملک به شدن وارد ا یشما زدن لیازقب (است داده انجامی جرم

 است ممکن سیپل باشد، سیپل بازداشت در ا یداشته حضور محل رد مذبور شخص ایو کرده،
 .دینمای ریگیپ را وارده اتهام همزمان و نموده، صادر رای موقت مداخله حکم بتواند

 
 از که رای خطر آنها. است افتادهی اتفاق چه ابدیدر تا نمود خواهد گفتگو شما با سیپل ابتدا،
 آنها کهیدرصورت. نمود خواهندی بررس باشد، داشته وجود فرزندان و شمای برا شخص آن جانب

 از شما تیحما به حکم نیا و باشد، داشته وجود مداخله حکمی برای لیدال که دهند احتمال
. کرد خواهند صادر شمای برا را موقت حکم آنها نمود، خواهد کمک یبعد شتریب یها بیآس

 .نمود اضافه حکم نیا در توانیم را آنها باشند، درخطر زین شما فرزندان کهیدرصورت
 

ی اتفاق چه دیینمایم ذکر شما آن در که خواهدیم هیاظهار شما از سیپل مرحله، نیا ازی بخش در
 درباره هیاظهار شما از قبال سیپل کهیدرصورت. دیدار ازین مداخله حکم به شما چرا و است افتاده
 هیاظهار همان از است ممکن آنها ،)دیا گرفته قرار تجاوز مورد اگر مثالی برا( باشد داشته جرم

 . دنینما استفاده
 

 مثالی برا. دیینما مطلع آنها از را سیپلی ستیبا شما که باشدی گرید مهم اطالعات است ممکن
 آن به نیا. دیده قرار انیجر در را سیپل قطعا دارد، اسلحه شخص آن که دیکنیم فکر شما اگر

 هیعلی مدع تملک از رای ا اسلحه هرگونه سیپل ود،ش صادر مداخله حکم اگر که است خاطر
 .داشت خواهد نگه سیپل اداره در را آنها و گرفته

 
 به نیا. دیینما مطلع آن از را سیپل خانواده، دادگاه حکم داشتن درصورتی ستیبا نیهمچن شما

. گردد اجرا خانواده دادگاه در شما مداخله حکم که دینما نیتضم سیپل که است علت آن
 به کمک دیده لیتحو سیپل به آنرا اگر د،یدار خانواده دادگاه حکم ازی ا نسخه شما کهیدرصورت

 خانواده دادگاه از نسخه ک یتواندیم سیپل د،ینداری ا نسخه شما کهیدرصورت. بود خواهد سیپل
 .دینما افتیدر
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 افتد؟ی می اتفاق چه دینما صادر را حکم سیپل کهیزمان
 

 نسخه دادن با) هیعلی مدع (موردنظر شخص به را حکم سیپل شد، وشتهن مداخله حکم کهیزمان
 حکم ازی ا نسخه افتیدر از بعد بالفاصله هیعلی مدع. دینمایم ابالغ حکم، حیتوض وی و بهی ا

 .دینما تیرعا را سیپل توسط شده نوشته طیشرا تا است الزم مداخله،
 
 

 .باشدیم اجرا قابل بالفاصله سیپل تموق مداخله حکم
 

 تیحما شخص عنوان با کهی هرکس از قت،یدرحق. شد خواهد داده شما به حکم از نسخه کی
 شما فرزندان ازی نام اگر نیبنابرا نمود، خواهد افتیدر حکم ازی ا نسخه ،شود برده نام شده،
 باشند، جوان اریبس آنها اگر و نمود خواهند افتیدر حکم ازی ا نسخه زین آنها باشد، شده برده
 .شد خواهد فرستاده شمای برا آنها هنسخ

 
. شود حاضر دادگاه در هیعلی مدع که استی دستور نیهمچن ،دینما صادر سیپل کهی حکم

 دادگاه حکم، صدور از روز هشت از پس معموال،. شد خواهد ذکر دادگاه محل و خیتار زمان،
 ردیپذ صورت تری طوالن است ممکن زمان مدت نیا شهر، از خارج درمناطق. شد خواهد لیتشک

 دادگاه خیتار نیاول در تا دیستین مجبور شما. گردندینم لیتشک مکرر طور به دادگاهها چراکه
 .دیباش داشته حضور

 
 آنرا است ممکن د،ینما موافقت آن با اگر و نمود خواهدی بررس را حکمی قاض محاکمه، نیدرا
 هیعلی مدعی برا مجددا و داده رییتغ را کمح طیشرا (دهد رییتغ آنرا ،)کندی دائم آنرا (دینما دییتا

 ). دینما لغو را حکم (ندینما فسخ آنرا ا ی،)دینما صادر
 

 .نمود خواهد مطلع محاکمه جهتین از را شمای گرید سیپل افسر ای سیپل اداره اریداد
 

 
 

 دادگاه از صادرهی حکمها
 

 نداشته حضور درصحنه بورمذ شخص نکهیزما ا یباشد، داشتهی کمتر ضرورت که گرید طیشرا در
 شما به هنوز سیپل. دیینما درخواست دادگاه از مداخله حکم صدوری برا تا است الزم شما باشد،
 . دیینما آماده را درخواست نیا شما ازطرف تا نمود خواهد کمک

 
 افتاده اتفاق شمای برا آنچه به سیپل آنجا در که باشدیم سیپل اداره به رفتن روش، نیمتداولتر

 ا یدیدار مداخله حکمی برای لیدال شما ایآ که گرفت خواهد میتصم و داد خواهد گوش است
 شما آن در که گرفت خواهدی ا هیاظهار شما از سیپل د،یبرو سیپل اداره به شما اگر .ریخ

 .دیینمای م ذکر را مداخله حکم درخواست لیدل و داده حیتوض را خود طیشرا
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 کاهش را مدت نیا نکهیای برا نیبنابرا بکشد طول ساعت نیچند تاس ممکن هیاظهار هیته
 فکر که را یاطالعات ا یمدارک هرگونه. دیباش منظم و آماده ممکن حد تا دیکنی سع د،یده

 نیا. دیباش داشته همراه خود با دینما کمک دییبگو دیخواهیم آنچه به است ممکن دیکنیم
  :باشد ریز رد شده ذکر موارد شامل است ممکن اطالعات

 و زمان لیقب از دیا نوشته است، داده انجام مذبور شخص چهنآ درباره شما کهی ادداشت یهر  •
  .است افتاده اتفاق که آنچه مکان

 است کرده وارد شما ملک به شخص آن کهی خسارت از یمدارک ا یعکس هرگونه  •
 فرستاده شمای برا شخص آن کهی تلفنی غامهایپ ا یلهایمیا ها، نامه ها، نوشته ازی ا نسخه  •

 است
 دیا کرده مراجعه پزشک به کهیدرصورتی پزشک اطالعات ا یگزارشها  •
 .دیا نموده درخواست فرزندانتانی برا که خانواده دادگاهی حکمها ازیی ها نسخه  •

 
 حکم کهیدرصورت. دیینما مطلع را سیپل دارد، اصلحه شخص آن دیکنیم فکر کهیدرصورت مجددا،

) هیعلی مدع (شخص آن از اصلحه که داد خواهد دستور نیهمچن دادگاه گردد، میتنظ اخلهمد
 .شود گرفته

 
 شخص د،یینمایم ارائه را خود هیاظهار شما نکهیزما تا است بهتر باشد، ریپذ امکان کهیدرصورت

 سیپل اب گفتگو. رندینگ قراری روح فشار درمعرض آنها تا دینمای نگهدار شما فرزندان ازی گرید
 با. شوند ناراحت است ممکن شما فرزندان جهیدرنت و بوده کننده ناراحت شمای برا است ممکن

 فرزندانتانی نگهداری برا رای گرید شخص تا نباشد ریپذ امکان شمای برا کهیدرصورت حال، نیا
 .دیاوریب سیپل اداره به را آنها دیتوانیم د،یینما دایپ
 

 حقوق بخش توسط که نموده میتنظ را دادگاه پرونده سیپل ردد،گ لیتکم شما هیاظهار کهیزمان
 لیدال تا داشت خواهد پرونده بری مررو سیپل اداره اریداد. شد خواهد فرستاده سیپلیی قضا
 بود،ی کاف مدارک کهیدرصورت. باشد شده ارائه دادگاه از شمای برا حکم درخواستی برای کاف

 .داشت دخواه حضور دادگاه در شما ازطرف سیپل
 

 .کرد خواهد صحبت شما جانب از سیپل اما د،یباش داشته حضور دادگاه دری ستیبا معموال شما
 

 
ی برا د،یا کرده مداخله حکم درخواستی و هیبرعل شما کهی شخص دادگاه،ی درخواستها با

 دادگاه دری گرید لیدال علت بهی و کهیدرصورت. داشت نخواهد حضور دادگاه در شما درخواست
 . دیده اطالع دادگاه کارکنان ا یسیپل افسر به د،یکنینم تیامن احساس شما و باشد داشته ورحض
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 محاکمه درخواست درمورد دادگاه در حضور
 

 محل، از سیپل د،ینما صادر را مداخله حکم تا دیا کرده درخواست دادگاه از شما کهیدرصورت
 .نمود خواهد مطلع را شما دادگاه زمان و خیتار
 

 و دیبگذری تیامنی نیبازب از دیبتوان تا دیباش داشته حضور دادگاه در زودتر قهیدق چندی ستیبا شما
 قسمت در دادگاه کارمندان. دیینما دایپ گردد،یمی دادرس شما موضوع آن در که را دادگاه اتاق

 .ندیبگو شما به را دادگاه اتاق شماره توانندیم اطالعات
 

 ا یسیپل با تا است خواهشمند د،یباش داشته حضور دادگاه در دیتوانینم ای دیدار ریتاخ کهیدرصورت
 .دیینما انیب را علت و گذاشته انیدرجر را آنها و گرفته تماس دادگاه

 
ی خانوادگ خشونتی بازجو بخش از سیپل افسر د،یشویم حاضر یشهر دادگاه در کهیدرصورت

 حاضر شهر از خارج دادگاه در کهیدرصورت. دینمایم صحبت شما با و نموده مالقات را شما
 .نمود خواهد مالقات را شما سیپل اداره اریداد د،یشویم
 

 شما از نیبنابرا کنند،یم درخواست مداخله حکمی برا که هستند دادگاه در زینی گرید افراد
ی دادرسی برای قاض کهیزمان تا دیباش منتظر دادگاه اتاق از خارج تا شودی م درخواست

 .باشدیم شمای خصوص امور از حفاظتی برا نکاریا. باشد آماده شما رخواستد
 

 اتاق به تا خواهدیم شما از دادگاه افسر شد، آماده شما درخواستی دادرسی برای قاض کهیوقت
ی و هیبرعل که رای شخص نام شما کهیزمان. دینیبنش عقب فیردی هایصندل در و دیشو وارد دادگاه

 دادگاه تیرسم قسمت نیا". گرددیم اعالم "شما موضوع د،یدیشن دیا نموده حکم درخواست
 .باشدیم شما درخواستی بررس آمادهی قاض که است معنا آن به و بوده

 
 آنکه مگر دیده انجامی کار مرحله نیا در دیستین مجبور شما. دیبمانی باق نشتهی ستیبا شما
 .دترسبپی سئوال شما از سیافسرپل ا یدادگاه کارکنان ،یقاض

 
 در تا شود خواسته شما از است ممکن بداند، الزم رای مطلب نمودن روشنی قاض کهیدرصورت

ی انتها در که همانگونه شما از اوقات، اغلب اما. دیده پاسخ سئوال به و ستادهیا شهود گاهیجا
 سراف. دیباش پاسخگو همانجا از دیتوانیم شما و شد، خواهد دهیپرسی سئوال د،یا نشته دادگاه

 دقت با سئواالت به. بپرسدی سئوال شما از شتریب اطالعات کسبی برا است ممکن زین سیپل
 شما بهی و کند،ی ریمگیتصمی قاض کهیزمان. دیباش آنهای پاسخوی درست به و فراداده گوش
 .باشدیم چه آن طیشرا و است شده موافقت مداخله حکم با ایآ که دینمایم اعالم

 
 به مربوط سیپل افسر ا یاریداد از دیتوانیم د،ینشد متوجه ا یدیدیشنن رای مطلب کهیدرصورت
 و داده حیتوض تانیبرا افتاد اتفاق آنچه آنها و دیینما سئوال محکمه از بعدی خانوادگ خشونت

 .باشندیم پاسخگو دیباش داشته کهی سئوال برهرگونه
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 افتد؟ی می اتفاق چه گرددیم صادر مداخله حکم کهیزمان
 

 سیپل افسر توسط آنکه از بعد بالفاصله حکم نیا د،ینمایم صادر را مداخله حکم سیپل کهیانزم
 را حکم دادگاه کهیزمان. باشدیم اجرا قابل دیگرد ابالغ شودیم دهینام هیعلی مدع کهی شخص به

ی برا (شخصا را آن ازی ا نسخه سیپل کهی زمان تا حکم که است ذکر به الزم د،ینمایم صادر
 دادگاه، محکمه از بعد. گرددینم اجرا ،است نداده لیتحو) هیعلی مدع (مذبور شخص به) ابالغ

 است ممکن کار نیا اما دهد انجام عتریسر هرچه را کار نیا تا داشت خواهدی سع سیپل اگرچه
 .بکشد طول روز چند

 
 بدهد هاآن به را مداخله حکم سیپل است قرار که دینده اطالع مذبور شخص به امکان، درصورت

 دایپ کهیدرصورت. نگردد ابالغی و به حکم تا دیجوی دور سیپل از عمد به است ممکن چراکه
 است ممکن شخص آن کهی گریدی مکانها گفتن با دیتوانیم شما باشد، دشوار شخص کردن
 کمک سیپل به د،ینمایم مالقات مکرر بطوری و کهیی مکانها کار، محل آدرس مثالی برا برود
 .دیینما

 
 

 کهیدرصورت وجود نیا با است، شده ابالغ مداخله حکم که داد خواهد اطالع شما به سیپل
 نیتر کینزد بهی هرزمان در دیتوانیم ر،یخ ا یاست شده آغاز حکمی اجرا ایآ که باشدیم نگران
  .دیینما سئوال و کرده مراجعه سیپل اداره

 
 دیخواه افتیدر پست قیازطر را مداخله حکم از نسخه سه شما دادگاه، توسط صادره باحکم

 امنی مکان در را نسخه ک یاست بهتر. دادگاه در حضور پس از روز چند س،یپل توسط ا ینمود
 شخص به را سوم نسخه و گذاشته،) نیماش ا یفیدرک مثال،ی برا (گرید نسخه د،یینمای نگهدار

. دیبده) فرزندانتان مدرسه ا یکار محل مثال،ی برا (باشد داشته ازین است ممکن کهی گرید
 .دیینمای کپی شتریبی ها نسخه دیتوانیم ازین درصورت

 
 تواندینم و تواندیم) هیعلی مدع (مذبور شخص آنچه از تا دیبخوان دقت به را خودی ها نسخه
 داده انجامی کار چه شخص آن که دیدانیم شما ق،یطر نیا از. دیباش آگاه) طیشرا (دهد انجام
 .دیریبگ تماس سیپل بای ستیبا شما نصورتیا در که است کرده نقض را طیشرا که است

 
 

 افتد؟ی می اتفاق چه بعد
 

ی درصورت نیا و است شده ذکر دادگاه در هیعلی مدع حضوری برای خیتار مداخله، حکم در
 قیطر از شده صادر حکم در مورد نیا. دیننما موافقت حکم طیشرا با هیعلی مدع که است

 و دینما حل را توافق عدم هرگونه تا نمود خواهدی سع سیپل. گرددیم اعمال دادگاه و سیپل
  .داد خواهند  اطالع شما به رد،یگ صورت حکم دری رییتغ هرگونه کهیدرصورت

 
 صورت بعدا باشد،ی ناراض حکم با هنوز شخص آن دادگاه، محکمه نیا از بعد کهیدرصورت
 در تا شود خواسته است ممکن شما از حله،مر نیا در. شد خواهد جادیا دادگاه دری ا  پرونده
 است ممکن ،باشد داشته وجودی دیترد حکم صحت در کهیدرصورت و دیکن دایپ حضور دادگاه
 دادگاه در شما با زمان هم شخص آن ،ی هرزمان اگر. دیینما ارائهی اطالعات تا دیباش مجبور
 که شود دادهی بیترت تا دیده اطالع سیپل به ،دینکرد تیامن احساس شما و باشد داشته حضور

 .دیینما تیامن احساس شما
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 دادگاه توسط مگر باشدیم اجرا قابلی زمان مدت تا مداخله حکم که دیبسپار خاطر به است الزم

 سیپل از باشد،یم صورت چه به موارد که دیدار دیترد کهیدرصورت. گردد لغو ای شود داده رییتغ
 مداخله حکم دیبدان شما که است تیاهم حائز اریبس. دیینما دیجد اطالعات و حیتوض درخواست

 .دینمایم تیحما شما از چگونه و کندیم کار چگونه
 

ی اتفاق چه دینما عمل حکم خالف مذبور شخص کهیدرصورت
 افتد؟ی م

 
 حکم کارنقض نیا بشکند، را حکم طیشرا از کیهر) هیعلی مدع (مذبور شخص کهیدرصورت

 . نمود متهم توانیم را هیعلی مدع و بوده جرم نکاریا. شودیم دهینام
 

 مثال،ی برا. دینما حکم نقض شخص آن تا شود باعث که دینکنی کار دیباش مراقبی ستیبا شما
 تماسی و با ا یدینیبب رای وی ستینبا شما د،یریبگ تماس شما با ندارد اجازه شخص آن اگر

 .دیینما برقرار
 
 

 خطر احساس شما ا یردیگ صورت شما حضور در متهم توسط مداخله حکم نقض کهیدرصورت
 تماس) یاضطرار موارد در 000 شماره با ای( 444I 131 تلفن شماره با بالفاصلهی ستیبا د،یینما
  .شود فرستاده شما به کمکی برا گشت سیپل تا دیریبگ

 
 خطر معرض در شما اما است گرفته صورت مداخله حکم نقض دیکنیم فکر شما کهیدرصورت

 طیشرا برخالف که است کرده برقرار شما بای تلفن تماس متهم مثال،ی برا (باشدینمی فور
 را موضوع بتوانند آنها تا دیده گزارش خود منطقه سیپل به آنرای ستیبا شما ،)باشدیم حکم داخل

 .ندینمای ریگیپ
 
 خواهد رموثی بده اجازه آن به شما کهی زمان تا تنها شما مداخله حکم -دیباش داشته خاطر به

 .دیده گزارش بالفاصله را گرفته صورتی نقضهای تمام. بود
 
 
 

 باشند؟یم چگونه خانواده دادگاهی حکمها
 

 تا دیباش داشتهی قانون مشاوره به ازین شما است ممکن باشند، انیدرمی فرزندان کهیدرصورت
 کمک خانواده دادگاه از خانواده دادگاه حکم درخواستی برای ریگ میتصم در شما به بتوانند

 .دیباش داشته رای خانوادگ دادگاه حکم قبل از است ممکن شما موارد،ی دربرخ. ندینما
 

 رای طیشرا هر است ممکن خانواده دادگاه حکم در شده ذکر طیشرا که استی ادآور یبه الزم
 شمای برا آنرا تواندیم سیپل. دهد قرار الشعاع تحت است، شده صادر مداخله حکم در که

 . دهد حیتوض
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ی اتفاق چه دهم، رییتغ را مداخله حکم تا باشد الزم کهیدرصورت
  افتد؟ خواهد

 
 حکم در شده ذکر طیشرا از ک یهر تا دیباشیم لیما شما و د،ینما رییتغ شما طیشرا کهیدرصورت
 و گرفته تماس سیپل بای ستیبا شما ،)فسخ (دیینما لغو را حکم ای) متفاوت (داده رییتغ را مداخله

 . دیینما بازگو حکم رییتغی برا را خود لیدال
 

 .دیریبگ تماسی خانوادگ خشونتی بازپرس بخش با ،یشهر منطقه در •
 
 .دیریبگ تماس خود منطقه سیپل اداره با ،یشهر خارج منطقه در •
 
 

 داشته خاطر به است الزم. باشدیم میتنظ به الزمی گرید دادگاه جلسه حکم، لغو ا یرییتغی برا
 شخص و شما تیرضا با شما، حکم. دینما لغو ا یرییتغ را حکم تواندیم دادگاه تنها که دیشبا

 .باشدینم رییتغ قابل مذبور
 
 

 نیا در تا است الزم شما. شد دیخواه مطلع دادگاه خیتار و زمانی برا مذبور شخص و شما هم
 داشته حضور دادگاه در تا بود خواهد مجبور زین مذبور شخص اغلب. دیباش داشته حضور دادگاه
 .شهیهم نه اما باشد،

 
 

 رییتغ حکم تا است الزم و شده بهتر طیشرا که شوندیم متوجه دادگاه و سیپل مواقع،ی دربرخ
 شما نکهیا و دینما تیرضا احساس شمای عاتی منیا از است الزم زین سیپل وجود نیا با. دیتما
 تحت ،دهد قرار بزرگ خطر در را شما هخانواد ا یو شما است ممکن کهی رییتغ انجامی برا

 .دیا نبوده فشار
 

 حکم لغو ا یرییتغ درخواستی برا شما جانب از دادگاه در حضوری برا سیپل اوقات،ی بعض
 خشونت احتمال  است ممکن کار نیا که دارند اعتقاد آنها که چرا کرد نخواهد موافقت مداخله
  .کند شتریبی برا را شما خانواده و شمای برای خانوادگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 گرفت؟ تماسی ستیبا کجا با کمک افتیدری برا
 

 دیینما حاصل تماس 000 شماره بای اضطرار مواقعی برا
 

 444 131 شماره سیپل کمک/ حضوری برا
 

 :دیینما حاصل تماس خود منطقهی خانوادگ خشونتیی بازجو بخش با ،یشهر مناطقی برا
  
Adelaide   8172 5890   A/H 8172 5000 
 
Elizabeth   8207 9381   A/H 8207 9411 
 
Holden Hill   8207 6150   A/H 8207 6000 
 
Port Adelaide  8207 6413   A/H 8207 6444 
 
South Coast   8392 9172   A/H 8392 9000 
 
Sturt    8207 4801   A/H 8207 4700 
 

 .دیینما حاصل تماس خودی مرکز سیپل با ،یشهر ریغ مناطقی برا
  

 و کمک به و د،یباشیم زبانی سیانگل ریغ خچهیتار بای خانوادگ خشونتی قربان کهیدرصورت
 بانوان از تیحما خدمات با تا است خواهشمند دارد، ازین مداخله حکم مراحل درکی برا تیحما

 و فرهنگ بای خانوادگ خشونت خدمات ،Migrant Women’s Support Service مهاجر
 Statewide Culturally and Linguistically Diverse (CALD)]  التیا سطح در گوناگونی ازبانه

Domestic Violence Service]  دیینما حاصل تماس  9417 8346تلفن باشماره. 
 

ی خانواگ خشونتی قربان که شمای برا کمک و تیحما است ممکن کهیی هایندگینما فهرست
 .دارد وجود شما طقهمن سیپلی ستگاههایا در دیباشیم

 
 

 هرگونه رقمی عل و است شده آمادهی جنوبی ایاسترال سیپل توسطی عموم خدماتی برا هینشر نیا
 ندارد، وجودی ضمن ا یآشکار صورت به چه یا عرضه ای یضمانت، گرفته صورت آن میتنظ در کهی دقت
 و است بوده مشاوره ا یتاطالعا نیا ارائهی برا آن بودن مناسب ا یرواج صحت، اساس بر آن تهبه

 وی جنوبی ایاسترال سیپل آن،ی ها واسطه وی جنوبی ایاسترال التیا جانب از یتیمسئول ا یتعهد چگونهیه
 اعتماد و استفاده خاطر به شخص به آمده شیپ ضرر هرگونهی برا کارمندان و افسران آنها،ی ندهایانم
 .ندارد وجود مشاوره ا یشده گفته اطالعاتی مبنا بر یکس به
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