
 كیف یمكنني الحصول على أمر بعدم التعرض؟
 

 یمكن الحصول على أمر مؤقت بعدم التعرض
)Temporary Restraining Order, TRO(  عن طریق

الذھاب إلى محكمة المقاطعة المحلیة أثناء ساعات العمل 
ا الذھاب إلى قسم الشرطة المحلي بعد  ً                                    العادیة. ویمكنك أیض                    
ساعات العمل، وفي عطالت نھایة األسبوع وأثناء العطالت 

الرسمیة. وستطالب بتقدیم بیان یتضمن تفاصیل الحادث الحالي 
لعنف المنزلي ضدك. تأكد وتاریخ المعتدي المتعلق بممارسة ا

من ذكر جمیع التھدیدات واألضرار في الممتلكات والمضایقات 
واالعتداء الجسدي. وتأكد أیضا من ذكر التاریخ الكامل 

 للحوادث السابقة. وسیستمع القاضي
إلى الشكوى ویصدر أمر مؤقت بعدم التعرض. وستعقد جلسة  

 استماع نھائیة في غضون عشرة أیام. فإذا كنت
    ً                               ؤھال  للحصول على خدماتنا ، قد تتمكن م

 (Northeast New Jersey Legal Services, NNJLS (
للخدمات القانونیة من تمثیلك في جلسة االستماع. كما یحق 

للناجین من االعتداء الجنسي الذین لم یتعرضوا للعنف المنزلي 
الحصول على أمر مؤقت بعدم التعرض حتى إذا لم تكن على 

 عتدي.عالقة بالم
 

؟ ٍ  ھل أحتاج إلى توكیل محام                         
 

                            ٍ            ُ                 ال تطالبك المحكمة بتوكیل بمحام ، غیر أنھ ی نصح بذلك. فالعنف 
المنزلي قضیة خطیرة وقد تتخذ المحكمة قرارات تتعلق بأمر 

عدم التعرض والوصایة وإعالة الطفل والزوجة والحیازة 
المؤقتة للممتلكات. ویتمتع محامونا بالخبرة في قانون العنف 

لمنزلي ویمكنھم مساعدتك على الحصول على اإلنصاف ا
  القانوني الذي یحق لك.

ھل أنت أحد الناجین من العنف المنزلي أو  
 االعتداء الجنسي؟

 
 
 المحلي على: NNJLSیرجى االتصال بمكتب 

 
NNJLS 

 قسم مقاطعة برجن
190 Moore Street, Suite 100 

Hackensack, NJ 07601 
 201-487-2166رقم الھاتف: 

 201-487-3513الفاكس: 
 

NNJLS 
 قسم مقاطعة ھدسون

574 Summit Avenue 
Jersey City, NJ 07306 

 201-792-6363رقم الھاتف: 
 201-798-8780الفاكس: 

 
NNJLS 

 قسم مقاطعة باسیك
152 Market Street, 6th Floor 

Paterson, NJ 07505 
 973-523-2900رقم الھاتف: 

 973-523-9002الفاكس: 
 

www.northeastnjlegalservices.org  
 
 

وكالة تقوم بالعمل  Northeast New Jersey Legal Servicesإن 
التأكیدي لمبدأ تكافؤ الفرص وھي توفر الخدمات بغض النظر عن العرق أو 

أو األصل القومي أو  أو العمر، أو اإلعاقة، أو الدین، ،اللون أو الجنس
 التوجھ الجنسي.

 
 

 

 
 

 الخدمات القانونیة
 

 المساواة في العدالة للجمیع

 

ً  عام ا 50 االحتفال بـ    
 

 مشروع التمثیل
 القانوني للعنف المنزلي

 
توفیر خدمات قانونیة مجانیة لذوي الدخل المحدود من 

سكان مقاطعات بیرغن، وھودسون، وباسایك الناجین من 
 العنف المنزلي.

 
 

www.northeastnjlegalservices.org 

 
  



 العنف المنزلي؟ ھو ما
 

ّ                                                   یعر ف العنف المنزلي بأنھ السلوك الذي یشمل أي من أنماط    
الترھیب واإلكراه والعنف. ومع ذلك  ال تحتاج إلى التعرض 
إلى الضرب أو اللكم من قبل المعتدي لتكون أحد الناجین من 

یمارس اإلساءة اللفظیة العنف المنزلي. فإذا كان المعتدي 
والعاطفیة والبدنیة أو أي من ذلك أو المضایقات، قد یحق لك 

 الحصول على الحمایة بموجب قانون نیوجیرسي.
 

ا للحصول على أمر بعدم  ً                       وتعتبر الجرائم التالیة مبرر                            
 المنزلي: بخصوص العنفالتعرض 

 
 المضایقات  •
ً  السجن ظلم ا •          
 االعتداء •
 األذى الجنائي •
 القتل  •
 صال الجنسي الجنائياالت •
 المطاردة •
 التقیید اإلجرامي •
 االختطاف •
 التھدیدات اإلرھابیة •
 البذاءة •
 االعتداء الجنسي •
 السطو  •
 التعدي اإلجرامي على الغیر •
 اإلكراه اإلجرامي •
 السرقة •
  االلكترونيالتحرش  •
 انتھاك حرمة المحكمة •
 اإلیذاء جرائم أخرى تنطوي على مخاطر •

في حالة حدوث                          ً ما الذي یجب أن أفعلھ أوال   
 عنف منزلي؟

 
ومن واجب  على الفور!) 911اتصل بالشرطة (على الرقم 

الشرطة إنفاذ القانون وحمایة الناجي. ویجب أن یعتقل 
المعتدي إذا ظھرت علیك عالمات إصابة واضحة، أو إذا 

ا أو انتھك ً           كان ھناك سبب لالعتقاد بأن المعتدي استخدم سالح                                             
المعتدي أم ال، یجب  اعتقلواء بعدم التعرض وسوا أمر حالي

ا كتابی ا بحقك  ً       ً        على الشرطة إعطائك، بصفتك الناجي، إشعار                                       
في تقدیم شكوى جنائیة وشكوى تتعلق بالعنف المنزلي ضد 

الشخص المعتدي. إذا تقدمت بشكوى للعنف المنزلي، سینظر 
ا مؤقت ا بعدم التعرض  ً      ً               القاضي في شكواك ویصدر لك أمر                             

)TROوعد الجلسة النھائیة في موعد )، وسیتم تحدید م
ا مؤقت ا بعدم التعرض،  ً      ً                الحق. إذا منحتك المحكمة أمر                           

فسیكون لدیك أمر بعدم التعرض یحمیك من أي تواصل آخر 
 مع الشخص المعتدي حتى جلسة االستماع النھائیة.

 

 
 

ّ               ماذا الذین یتعین علي  فعلھ بعد ذلك؟                     
 

            ً                               إذا كنت مؤھال  للحصول على خدماتنا، فسیعین لك  اتصل بنا!
محامي الذي سیناقش التفاصیل الخاصة بقضیتك معك. 
وسیشرح لك المحامي القانون والحقوق التي یكفلھا لك، 

وسیقدم لك المشورة القانونیة التي ستعدك لجلسة االستماع 
ا لتمثیلك في المحكمة. ا أیض  ً                      النھائیة. وقد یكون المحامي متاح       ً                                

ّ                              لم  یتعین علي  التقدم بطلب أمر بعدم التعرض؟            َ   
 

 الشخصسیساعد األمر بعدم التعرض في حمایتك بمنع 
المعتدي من التواصل معك. وسیتم منعھ من االتصال بك أو 
الذھاب إلى محل عملك أو مدرستك أو منزلك. وإذا فعل أي 

مما سبق، فقد یعتقل بتھمة ازدراء أوامر المحكمة. قد یتم 
المعتدي من مكان إقامتك حتى لو لم تكن المستأجر إبعاد 

األساسي. وعادة ما یتم منح الناجي الوصایة المؤقتة 
ألطفالھ. إذا سمح للمعتدي برؤیة األطفال، فسیتم إصدار أمر 

                                           ُ     بذلك بطریقة ال تعرض سالمة الناجین للخطر. وقد ی طلب 
ا دفع إعالة للناجین منھم واألطفال وغیر ً                                      من المعتدین أیض                 

 ذلك من التعویضات المالیة، في الحاالت المناسبة.
 

إحالتك إلى مأوى النساء وغیر ذلك من  NNJLSبإمكان 
 برامج العنف المنزلي في منطقتك.

 
 

ا للتحدث إلى المجموعات المجتمعیة ً                                 نحن متاحون أیض                
 
 

 اتصل بنا!

 

 


