ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻗﺎﻧون ﺟﻧﺎﯾﺎت )ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﺧﺻﯽ( 2007

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﺣﮑﺎم زﯾر ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .ﻋدم ﭘﯾروی از اﯾن اﺣﮑﺎم ﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط
ﭘﻠﯾس دﺳﺗﮕﯾر ﺷده و ﻣورد اﺗﮭﺎم ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد و در دادﮔﺎه ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﯾد .اﮔر دادﮔﺎه ﺷﻣﺎ را ﻣﻘﺻر
ﺗﺷﺧﯾص دھد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  2ﺳﺎل زﻧداﻧﯽ و ﺗﺎ  5500دﻻر ﺟرﯾﻣﮫ ﺷوﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﺗﮭم ﺷده و در دادﮔﺎه ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﯾد .اﮔر دادﮔﺎه ﺷﻣﺎ را در
آن ﺟراﯾم ﻣﻘﺻر ﺑﺷﻧﺎﺳد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾدﺗر ﻣﺟﺎزات ﺷوﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾن اﺣﮑﺎم ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ روی آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
اﯾن اﺣﮑﺎم ﺑﻣﻧظور ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓرادی ﮐﮫ در آن ﻧﺎم ﺑرده ﺷده ﺻﺎدر ﺷدهاﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾن اﺣﮑﺎم ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﻧﺎﻣﺑرده در اﯾن اﺣﮑﺎم ﻧﺧواھد ﯾﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻻزم ﻧﯾﺳت از آن ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺳﻌﯽ
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﻋﻣﺎل زﯾر را اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ھﻧوز ﺑﻌﻧوان ﻧﻘض ﺣﮑم ﺑر ﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳت.

اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻓﺗﺎر
.1

ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭼﯾﮏ از اﻋﻣﺎل زﯾر را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﯾﺎ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد اﻧﺟﺎم دھﯾد:
 (Aﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد آﺳﯾب رﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﮐردن او
 (Bﺗﻌﻘﯾب  ،آزار دادن ﯾﺎ ﺗرﺳﺎﻧدن او ،و
 (Cﻋﻣداً ﯾﺎ از ﺳر ﺑﯽ ﻣﻼﺣظﮕﯽ از ﺑﯾن ﺑردن ﯾﺎ آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ اﻣواﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ اﺳت ﯾﺎ در ﺗﺻرف او
اﺳت
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭼﯾﮏ از اﯾن اﻋﻣﺎل را ﺷﺧﺻﺎ ً اﻧﺟﺎم دھﯾد ﯾﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺷﺧص دﯾﮕر ،ﯾﺎ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﻣﺛﻼً ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ،ﭘﯾﺎﻣﮏ ،اﯾﻣﯾل ،ﻓﯾس ﺑوک ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر ،ﯾﺎ رد ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ .(GPS
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷود ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﺑﺗرﺳد ،ﯾﺎ ﺣس ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﮫ او ﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت او آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻣوال و ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﻣﺎﻟﮏ آﻧﯾد.

اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻣﺎس
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ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ھﯾﭻ طرﯾﻘﯽ ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﻣﺣﻔوظ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎس از طرﯾق ﯾﮏ وﮐﯾل ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﺎ ً ﯾﺎ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﻣﺛﻼً ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ،ﭘﯾﺎﻣﮏ ،اﯾﻣﯾل ،ﻓﯾس ﺑوک ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر( ،ﯾﺎ
ھر وﺳﯾﻠﮫ دﯾﮕر ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ از ﯾﮏ ﻧﻔر دﯾﮕر ﺧواھش ﮐﻧﯾد ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد.
• اﮔر ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ او ﺟواب ﺑدھﯾد ،اﯾن ﺣﮑم را ﻧﻘض ﮐردهاﯾد ،ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل.
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ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﯾﭼﮑدام از اﯾن اﻣﺎﮐن ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد:
 (Aﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ھر ﻣﺣل دﯾﮕری ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑرود
 (Bھر ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت او ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑرود
 (Cھر ﻣﺣل دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺣﮑم ﻗﯾد ﺷده اﺳت.

ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻗﺎﻧون ﺟﻧﺎﯾﺎت )ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﺧﺻﯽ( 2007
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻣﺣل ھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد،
• اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﯾﮏ ﻣراﺳم ﻣدرﺳﮫ ،روﯾداد وﯾژه در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﺷب ﻣﻼﻗﺎت واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﮐﮫ در
ﻣدرﺳﮫ ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد.
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ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل ﺗﺎ  12ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از ﻧوﺷﯾدن ﻣﺷروب اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻣﺧدر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ﯾﺎ
ھﻣراه او ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل ﺗﺎ  12ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از ﻧوﺷﯾدن ﻣﺷروب اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻣﺧدر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﻧزدﯾﮏ
ﺷوﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ اوﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺛﻼً ،اﮔر آﺧرﯾن ﻣﺷروﺑﺗﺎن را در ﺳﺎﻋت  9ﺷب ﻧوﺷﯾدهاﯾد ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺎ  9ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ﺑﮫ او ،ﺧﺎﻧﮫ او
ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎرش ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد .اﮔر ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﺎی دﯾﮕری را ﺑرای ﻣﺎﻧدن در 12
ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﻣﺷروب اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻧوﺷﯾد ﯾﺎ از ﻣواد ﻣﺧدر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد دور از او ﺑﻣﺎﻧﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر او از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﻧروﯾد.
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ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ،ﻣﮕر طﺑق دﺳﺗور ﯾﮏ دادﮔﺎه.
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
ً
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ را از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﻣﺛﻼ ﺗﻠﻔن ،اﯾﻣﯾل ،ﭘﯾﺎﻣﮏ ،ﯾﺎ ﻓﯾس ﺑوک ﯾﺎ رﺳﺎﻧﮫھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر( ﯾﺎ اﯾﻧﺗرﻧت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﯾﺎ از ﮐﺳﯽ ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺟﺎی او را ﻣﯽداﻧد.

اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧواده و ﺑﺎر آوردن ﻓرزﻧد
.6

ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ھﯾﭻ طرﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﮕر آن ﺗﻣﺎس:
 (A از طرﯾق ﯾﮏ وﮐﯾل ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ
 (B ﺑﻣﻧظور ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺷﺎوره ﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎ ﺗﺻوﯾب ﺷده ﺗوﺳط دادﮔﺎه ،ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﮔری و  /ﯾﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ
 (C طﺑق دﺳﺗور اﯾن دادﮔﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ دادﮔﺎه دﯾﮕر در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻓرزﻧد  /ﻓرزﻧدان ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ
 (D طﺑق ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ﻣﺎدر ،ﭘدر ﯾﺎ ھر دو واﻟدﯾن ﮐودک  /ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﺷد

ﯾﺎ
 (E طﺑق ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﮐودک  /ﮐودﮐﺎن ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ﭘدر ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ھر دو واﻟدﯾن و ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎر
آوردن ﮐودک  /ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﻋﮭده او اﺳت ﺑﺎﺷد
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ﯾﺎ از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﻣﺛﻼً ﺗﻠﻔن ،اﯾﻣﯾل ،ﭘﯾﺎﻣﮏ ،ﯾﺎ ﻓﯾس ﺑوک ﯾﺎ
رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮕر( ﺑﺎ او ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ از ھر طرﯾق دﯾﮕری ،از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ از ﮐس دﯾﮕری ﺧواھش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ او
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد.
• اﮔر ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد و ﺷﻣﺎ ﺑﮫ او ﺟواب ﺑدھﯾد ،اﯾن ﺣﮑم را ﻧﻘض ﮐردهاﯾد ،ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ او ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل ،و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑرده ﺷوﯾد.
• در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد  /ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﯾﮏ ﺣﮑم دادﮔﺎه ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﺣﮑم ھر دادﮔﺎه دﯾﮕری را دارﯾد،
اﮔر در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗردﯾد دارﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯾل ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑرای ) :(Bﺑرای ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧواده ،ﻣﻌﺗﺑر ﯾﻌﻧﯽ دارای اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧواده .1975

ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻗﺎﻧون ﺟﻧﺎﯾﺎت )ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﺧﺻﯽ( 2007
ﺑرای ) :(Eﻣﺛﻼً اﮔر ﺷﻣﺎ و ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﻓرزﻧد  /ﻓرزﻧداﻧﯽ دارﯾد وﻟﯽ ﮐس دﯾﮕری ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎر آوردن ﻓرزﻧد  /ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ را
ﺑر ﻋﮭده دارد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣواﻓﻘت ﮐﺗﺑﯽ او را ﻧﯾز در ﺑﺎره ﺗﻣﺎس ﺑﺎ آن ﻓرزﻧد  /ﻓرزﻧدان ﺑﮕﯾرﯾد .آن ﮐس دﯾﮕر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧده
وزارت ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺻوب ﺷده ﺑﺎ ﺣﮑم دادﮔﺎه ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘدر ﺧواﻧده ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧواﻧده.

اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑروﯾد
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ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در اﯾن ﺟﺎھﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد:
 (Aآدرس ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ،ﯾﺎ
 (Bھر ﺟﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺣﮑم ﻗﯾد ﺷده اﺳت.
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
• اﮔر ﻗﺑﻼً در اﯾن آدرس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردهاﯾد و ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﺗﺎن را ﺑر دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ دادﮔﺎه درﺧواﺳت ﺑدھﯾد ﮐﮫ
ﺣﮑﻣﯽ ﺑرای ﭘس ﮔرﻓﺗن اﻣواﻟﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﮑم ﺑﺎزﯾﺎﻓت اﻣوال ﺻﺎدر ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد وارد اﯾن ﺟﺎھﺎ ﺑﺷوﯾد:
 (Aھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ
 (Bھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ
 (Cھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﮑم ﻗﯾد ﺷده اﺳت.
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﯾد ﮐﮫ وارد ﻣﺣدوده آن اﻣﺎﮐن ﺷوﯾد..
• اﮔر ﻗﺑﻼً در اﯾن آدرس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردهاﯾد و ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﺗﺎن را ﺑر دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ دادﮔﺎه درﺧواﺳت ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺣﮑم ﺑﺎزﯾﺎﻓت اﻣوال ﺻﺎدر ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﻓﺎﺻﻠﮫای ﮐﮫ ﻣﻘدار آن ﺑﮫ ﻣﺗر در ﺣﮑم ﻗﯾد ﺷده اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎھﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﺷوﯾد:
 (Aھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ
 (Bھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ
 (Cھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﮑم ﻗﯾد ﺷده اﺳت.
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﯾد ﮐﮫ از  100ﻣﺗری ﻣﺣدوده آن ﺟﺎھﺎ ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﺷوﯾد.
• اﮔر ﻗﺑﻼً در اﯾن آدرس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردهاﯾد و ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﺗﺎن را ﺑر دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ دادﮔﺎه درﺧواﺳت ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺣﮑم ﺑﺎزﯾﺎﻓت اﻣوال ﺻﺎدر ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

اﺣﮑﺎم ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﻠﺣﮫ
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ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ اﺳﻠﺣﮫ ﮔرم ﯾﺎ ا ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ،از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﺳﻠﺣﮫ  1998ﻓﮭرﺳت ﺷدهاﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرای ﻣﺛﺎل:
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھر اﺳﻠﺣﮫ ﮔرم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ،از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﺳﻠﺣﮫ  1998ﻓﮭرﺳت ﺷدهاﻧد را ﮐﮫ دارﯾد ﺑﮫ ﭘﻠﯾس
ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد .اﮔر در ﺑﺎره ھر ﺳﻼﺣﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗردﯾد دارﯾد ،از ﻣﺎﻣور ﭘﻠﯾس ﺑﭘرﺳﯾد.

ﺣﮑم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻗﺎﻧون ﺟﻧﺎﯾﺎت )ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﺧﺻﯽ( 2007

اﺣﮑﺎم دﯾﮕر
ﭘﻠﯾس ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﺣﮑﺎم دﯾﮕری را ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ وﯾژه ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ اﺳت.
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ﺑﯾﺷﺗر رواﺑط ﺷﺎﻣل ﺗرس ،ﮐﻧﺗرل ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت .ﺣﺎﻻ اﯾن ﺣﮑم را
دارﯾد و ﺑﺎﯾد از آن اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺣﮑم در ﺳﯾﺳﺗم ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﭘﻠﯾس "ﻧﯾو ﺳﺎت وﯾﻠز" وﺟود دارد.
ﺧﺷوﻧت در ﻣﻧزل ﺑر ھﻣﮫ اﺛر ﻣﯽﮔذارد و ﺻدﻣﮫ ﻣﯽزﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐودﮐﺎن در ﻣﻌرض ﺧﺷوﻧت در ﻣﻧزل
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ دﭼﺎر اﻓﺳردﮔﯽ ،اﺿطراب و ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﺑﺷوﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،و
ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣدرﺳﮫ ﻣﺷﮑل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﻓرﺻﺗﯽ اﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ در ﺑﺎره ﻣدﯾرﯾت اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺗﺎن ﯾﺎ اﺳﺗرس ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،ﮐﻣﮏ در دﺳﺗرس اﺳت.
ﺑﮫ اﯾن ﻣراﺟﻊ ﺗﻠﻔن ﺑزﻧﯾد:
• ﺳروﯾس ارﺟﺎع ﻣردان ،ﺷﻣﺎره 1300 766 491
• رواﺑط اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﺷﻣﺎره 1300 364 277
• ﺧط واﻟدﯾن ،ﺷﻣﺎره 1300 1300 52
اﮔر دﺳﺗورات ﻣوﺟود در اﯾن ﺣﮑم را اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد:
• ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  2ﺳﺎل زﻧداﻧﯽ و ﺗﺎ  5500دﻻر ﺟرﯾﻣﮫ ﺷوﯾد.
• ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻼوه ﺑر ﻧﻘض اﯾن ﺣﮑم ﺑﮫ ﺟرﻣﮭﺎی ﺟﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﺗﮭم ﺷده و در دادﮔﺎه ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﯾد )ﻣﺛﻼً ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد آﺳﯾب رﺳﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﮐردن( .اﮔر دادﮔﺎه ﺷﻣﺎ را در آن ﺟراﯾم ﻣﻘﺻر ﺑﺷﻧﺎﺳد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷدﯾدﺗرﻣﺟﺎزات ﺷوﯾد ﻣﺛﻼ ﻣدت ﺑﯾﺷﺗری در زﻧدان ﺑﻣﺎﻧﯾد.
•
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ھﻣﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﮔرم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ،از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﺳﻠﺣﮫ  1998ﻓﮭرﺳت ﺷدهاﻧد را ﮐﮫ دارﯾد ھﻣراه ﺑﺎ ﭘرواﻧﮫھﺎ و
ﺟوازھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﺗﺣوﯾل دھﯾد .ﻧﮕﮭداری ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘض اﯾن ﺣﮑم ﺑﺎﺷد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﯾﯽ
دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﺗﮭم ﺷوﯾد.
اﮔر در ﻣورد اﯾن ﺣﮑم ﺳواﻟﯽ دارﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﯾن ﻣراﺟﻊ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
• ﯾﮏ وﮐﯾل
• ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺣﻘوﻗﯽ "ﻧﯾو ﺳﺎت وﯾﻠز" ،ﺷﻣﺎره (02) 9219 5000
• ﮐﻼﻧﺗری ﻣﺣل و در آﻧﺟﺎ )اﮔر ﺷﻣﺎ ﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ھﺳﺗﯾد( ﻣﺎﻣور ارﺗﺑﺎط ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺧواھﯾد
• دﺳﺗرﺳﯽ ﺣﻘوﻗﯽ "ﻧﯾو ﺳﺎت وﯾﻠز" ،ﺷﻣﺎره  1300 888 529ﯾﺎ www.lawaccess.nsw.gov.au
•

ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺷﻔﺎھﯽ ،ﺷﻣﺎره  131 450ﯾﺎ www.tisnational.gov.au

