
�ુ ંએક �રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર ક�વી 

ર�તે મળેવી શ�ંુ? 
સામાન્ય વ્યવસાયના કલાકો દરિમયાન તમે 

તમારા સ્થાિનક કાઉન્ટ� કો�્ર્હાઉસમા ં જઈન ે અસ્થાયી 

િનયતં્રક �ુકમ (ટ�મ્પરર� �રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર અથવા 

ટ�.આર.ઓ.) મળેવી શકો છો. આ કલાકો પછ�, અથવા 

સપ્તાહાતં અન ેર�ઓ દરિમયાન તમ ેતમારા સ્થાિનક 

પોલીસ િવભાગમા ં પણ જઈ શકો છો. વતર્માન ઘટના 

બાબત અન ે તમારા સાથ ે �ુવ્યર્વહાર કરનારના ઘર��ુ ં

�હ�સાના ઇિતહાસની બાબત, તમન ે િવગતવાર િનવદેન 

આપવા માટ� કહ�વામા ંઆવશ.ે બધી ધમક�ઓ, સપંિ�ને 

થયલે �કુસાન, ઉત્પીડન અને અપમાનજનક શાર��રક 

સપંકર્ આમા ં શામલે કરવાની ખાતર� કર� લજેો. 

�તૂકાળની ઘટનાઓનો સ�ંણૂર્ ઇિતહાસ આપવા�ુ ં

�લૂશો નહ�. ન્યાયાધીશ ફ�રયાદ સાભંળશ ે અન ે એક 

ટ�.આર.ઓ. �ર� કરશ.ે દસ �દવસમા ં�િતમ �નુાવણી 

થશ.ે જો તમ ે અમાર� સેવાઓ માટ� યોગ્ય હો, તો 

નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુ જસ� �લગલ સિવ�સસે (NNJLS) 

�નુાવણીમા ં તમા�ંુ પ્રિતિનિધત્વ કર� શક� છે. �તીય 

�ુમલોના બચલેાઓ � ક� સાથે-સાથ ે ઘર�� ુ �હ�સાથી 

બચલેા પણ ન હોય, તઓે પણ અસ્થાયી રક્ષણાત્મક 

�ુકમ (ટ�મ્પરર� પ્રોટ�ક્ટ�વ ઓડ�ર) ના હકદાર છે, ભલે 

તઓે �ુવ્યર્વહાર કરનાર ના સગા ન હોય. 

�ુ ંમાર� વક�લ લવેાની જ�ર છે? 
કોટર્ના પ્રમાણ ે તમાર� એટન� લવેાની જ�ર નથી, 

પરં� ુતનેી ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે. ઘર��ુ ં�હ�સા એક 

ગભંીર વાત છે અને કોટર્ �રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર, કસ્ટડ� 

(સભંાળ), પત્ની/બાળક અન ે પત્ની ની સહાયતા તથા 

સપંિ� પર અસ્થાયી કબજો મળેવવા �ગે િનણર્ય લઈ 

શક� છે. અમારા વક�લો ઘર��ુ ં �હ�સા ના કાયદામા ં

અ�ભુવી હોય છે અન ેતમ ે� કા�નૂી રાહત ના હકદાર 

છો, ત ેમળેવવા માટ� તમન ેમદદ કર� શક� છે.

�ું તમે ઘર��ું �હ�સા અથવા  

�તીય �ુમલોથી બચલેા છો? 

�ૃપા કર�ને અહ� તમાર� સ્થાિનક 

NNJLS કાયાર્લય સાથે સંપકર્ કરો : 

NNJLS 
Bergen County  

190 Moore Street,  Suite 100 
Hackensack,  NJ 07601 

Telephone:  201 - 487 - 2166 
Fax: 201 - 487 - 3513  

NNJLS 
Hudson County 

 574 Summit Avenue, 2nd FL 
   Jersey City, NJ  07306  

        Telephone:  201 - 792 - 6363 
Fax: 201 - 798 - 8780  

NNJLS 
Passaic County

152 Market Street,  6th FL
Paterson,  NJ 07505 

Telephone:  973 - 523 - 2900  
Fax: 973 - 523 - 9002  

www.northeastnj legalservices.org 

નોથર્ઈસ્ટ ન્� ુ જસ� �લગલ સિવ�સસે એક સમાન 

તકની હકારાત્મક �ક્રયા એજન્સી છે અને તે �િત, રંગ, 

�લ�ગ, વય, અપગંતા, ધમર્, રાષ્ટ્ર�ય �ળૂ અથવા �તીય

અ�ભગમને ધ્યાનમા ં લીધા િવના સેવાઓ પ્રદાન કર�

છે.

અમો બગ�ન , હડસન અને પેસૈક કાઉન્ટ� મા ં

ઘર��ુ ં�હ�સાથી બચેલા ઓછ� આવકવાળા માટ� 

મફત કા�નૂી સેવાઓ પ્રદાન કર�એ છ�એ. 

www.northeastnjlegalservices.org 

http://www.northeastnjlegalservices.org/


 
    ઘર��ુ ં�હ�સા �ુ ંછે? 
ઘર��ુ ં �હ�સા એ વતર્ન છે �મા ં ધાકધમક�, 

બળજબર� અને �હ�સાના દાખલા શામેલ છે. જો ક�, 

ઘર�� ુ �હ�સાથી બચેલ કહ�લાવા માટ� તમારા સાથે 

�ુવ્યર્વહાર કરનાર દ્વારા તમને ફટકો માય� હોય, તે  

જ�ર નથી. જો તમારા સાથે �ુવ્યર્વહાર કરનાર 

વ્ય�ક્ત તમને મૌ�ખક, ભાવનાત્મક અને/અથવા 

શાર��રક શોષણ અથવા પજવણી આપે છે, તો તમે 

ન્� ૂ જસ� ના કાયદા હ�ઠળ સરંક્ષણ માટ� હકદાર 

હોઈ શકો છો. 
 
નીચે આપેલા �નુાઓ ઘર�� ુ �હ�સા 
�રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર આધારો છે: 
 

• પજવણી  
• ખોટ� ક�દ 
• �મુલો 
• �નુા�હત ઉત્પાત   
• હત્યાકાડં 
• �નુા�હત �તીય સપંકર્ 
• પાછળ લાગ�ુ ં 
• �નુા�હત અટકાવ  
• અપહરણ 
• આતકંવાદ� ધમક�ઓ 
• લપંટતા 
• �તીય �મુલો 
• ઘરફોડ ચોર� 
• �નુા�હત અનિધકાર પ્રવેશ  
• �નુા�હત બળજબર� 
• � ૂટં 
• સાયબર (ઓનલાઈન) પજવણી 
• કોટર્ નો અનાદર  
• �કુસાન�ુ ં જોખમ ધરાવતા અન્ય �નુા 

જો ઘર��ુ ં �હ�સા થાય તો માર� 
પહ�લા �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ? 
 
પોલીસને (911) તરત બોલાવો! પોલીસની ફરજ છે ક� કાયદો 

લા� ુકર� અને અ��ુવી ને બચાવે. જો તમે ઈ�ના �ૃશ્યમાન �ચહ્નો 

બતાવતા હો, અથવા જો એ�ુ ંમાનવા�ુ ંકારણ હોય ક� તમારા સાથે 

�ુવ્યર્વહાર કતાર્એ શ�નો ઉપયોગ કય� છે અથવા વતર્માન 

�રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર �ુ ંઉલ્લઘંન ક�ુ� છે, તો પોલીસને તમારા સાથે 

�ુવ્યર્વહાર કરનારની ધરપકડ કરવી જ જોઇએ. ભલે તેઓ તમારા 

�ુ�પયોગ કરનારની ધરપકડ કર� અથવા ન કર�, પોલીસે તમાર�, � 

બચી ગયા છો, તમારા સાથે �ુવ્યર્વહાર કરનાર સામે �નુા�હત 

ફ�રયાદ અને ઘર�� ુ �હ�સાની ફ�રયાદ બનેં દાખલ કરવાના તમારા 

અિધકારની �લ�ખત �ચૂના આપવી જ જોઇએ. જો તમે ઘર��ુ ં

�હ�સાની ફ�રયાદ કરો છો, તો ન્યાયાધીશ તમાર� ફ�રયાદ લેશે અને 

તમને ટ�મ્પરર� �રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર (ટ�.આર.ઓ.) આપશે, અને આ 

બાબત ભિવષ્યની કોઈ તાર�ખ �િતમ �નુાવણી માટ� �િુનિ�ત 

કરવામા ંઆવશે. જો કોટર્ કોઈ ટ�.આર.ઓ. મ�ૂંર કર� છે, તો તમને 

�િતમ �નુાવણી �ધુી �ુ�ુપયોગ કરનાર દ્વારા ફર� સપંકર્ કરવાથી 

બચાવવા માટ�નો એક �રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર હશે.  

 
 
 
 
 
 
 

માર� આગળ �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ? 
 
અમારો સપંકર્ કરો! જો તમ ે અમાર� સેવાઓ માટ� 

લાયક છો, તો તમન ે એક એટન�ન ે સ�પવામા ં આવશ ે � 

તમાર� સાથ ેતમારા ક�સની િવિશષ્ટ િવગતોની ચચાર્ કરશ.ે 

એટન� તમને કાયદાઓ અને તમારા અિધકારો સમ�વશ,ે 

અન ે કા�નૂી સલાહ આપશ ે � તમન ે તમાર� �િતમ 

�નુાવણી માટ� તયૈાર કરશ.ે અદાલતમા ંતમા�ંુ પ્રિતિનિધત્વ 

કરવા માટ� પણ એટન� ઉપલબ્ધ હોઈ શક� છે. 

શા માટ� માર� �રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર 

ન�ધાવો જોઈએ? 
તમારા સાથે �ુવ્યર્વહાર કરનારને તમાર� સાથે કોઈ 

પણ સપંકર્ કરવા પર પ્રિતબધં આપીને �રસ્ટ્ર�યન�ગ ઓડર્ર 

તમા�ંુ રક્ષણ કરવામા ં મદદ કરશે. તે વ્ય�ક્ત માટ� તમને 

ફોન કરવા પર અથવા તમારા કાયર્સ્થળે, શાળાએ અથવા 

ઘર� આવવા પર, પ્રિતબધં હશે. જો તે આ�ુ ં કર� તો તેને 

કોટર્  નો અનાદર માની તેની ધરપકડ થઇ શક�. જો તમે 

પ્રાથિમક ભા�ૂત ન હો તો પણ તમારા સાથે �ુવ્યર્વહાર 

કતાર્ને તમારા િનવાસસ્થાનમાથંી બાકાત રાખી શકાય છે. 

બચેલાને બાળકોની અસ્થાયી કસ્ટડ� (સભંાળ) ખાસ કર�ને 

આપવામા ં આવે છે. જો �ુવ્યર્વહાર કરનારને માવતર 

(પેર��ટ�ગ) સમયની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવે છે, તો તે એવી 

ર�તે થવાનો આદ�શ આપવામા ં આવશે ક� બચેલની  

સલામતીને જોખમમા ં ન નાખે. યોગ્ય દાખલાઓમા ં

�ુવ્યર્વહાર કરનારાઓને તેમના બચી ગયેલા અને બાળકો 

માટ� સહાય અને અન્ય નાણાક�ય વળતર �કૂવવાનો 

આદ�શ પણ આપી શકાય છે.   

એન.એન.�.એલ.એસ. તમારા િવસ્તારના મ�હલા 

આશ્રયસ્થાન અને અન્ય ઘર��ુ ં �હ�સા કાયર્ક્રમોનો સદંભર્ 

આપી શક� છે.  

અમે સ�દુાયના �ૂથો સાથે વાત કરવા માટ� પણ 

હાજર છ�એ. 

અમને ફોન કરો! 


	શું તમે ઘરેલું હિંસા અથવા
	કૃપા કરીને અહીં તમારી સ્થાનિક NNJLS કાર્યાલય સાથે સંપર્ક કરો :
	NNJLS



