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የጥበቃ ትዕዛዞች፡- የሲቪል 

ህጋዊ ስርዓቱ እኔን ለመጠበቅ 

ሊረዳኝ ይችላል? 

❖ በዋሽንግተን ስቴት ውስጥ የሚኖሩ ወይም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የቤት ውስጥ 

ጥቃት፣ ትንኮሳ ወይም ማሳደድ ካጋጠመዎት ብቻ ይህንን ያንብቡ።  

❖ በአሁኑ ጊዜ የቤት ውስጥ ብጥብጥ፣ ትንኮሳ፣ ወሲባዊ ጥቃት ወይም ማድባት 

እያጋጠመዎ ከሆነ ከአከባቢህ የቤት ውስጥ ብጥብጥ መጠለያ እርዳታ ያግኙ። 

መጠለያዎች የደህንነት እቅድ፣ ጊዜያዊ መጠለያ፣ የህግ ድጋፍ፣ የምክር እና ሌሎች 

አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። በአቅራቢያዎ ያለውን ፕሮግራም ለማግኘት፣ ወደ ብሔራዊ 

የቤት ውስጥ ብጥብጥ መስመር በ 800-799-7233 ይደውሉ ወይም “START” ወደ 

88788 ይላኩ። 

❖ ያገናኟቸውን ሁሉንም የመረጃ ወረቀቶች እዚህ በ WashingtonLawHelp.org ማግኘት 

ይችላሉ። 

ይህንን ከማንበብ ምን እማራለሁ?  

ይማራሉ፡- 

• እንዴት ያለ የጥበቃ ትእዛዝ ነው 

• የቤት ውስጥ ጥቃትን ወይም እርስዎን የሚያስፈሩዎትን ወይም እርስዎን ለአደጋ 

የሚዳርጉ አይነት ባህሪን የሚያግዙ ወይም የሚከላከሉ የጥበቃ ትዕዛዞች አይነቶች  

• የጥበቃ ትእዛዝ መጠየቅ ነጻ ነው እና ጠበቃ አያስፈልግዎትም 

• የጥበቃ ትእዛዝዎ እንዴት እንደሚጠብቅዎት እና ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ  

https://www.thehotline.org/
https://www.thehotline.org/
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ክፍል 1፡- መሰረታዊ ነገሮች 

የጥበቃ ትእዛዝ ምንድን ነው? 

እርስዎን ከሌላ ሰው ለመጠበቅ ተብሎ በዳኛ የተሰጠ የፍትሐ ብሔር ፍርድ ቤት ትእዛዝ (እርስዎ 

የጠየቁት ትዕዛዝ) ነው። የቤት ውስጥ ጥቃት፣ ትንኮሳ፣ ወሲባዊ ጥቃት ወይም ማሳደድ 

እያጋጠመዎ ከሆነ የጥበቃ ትእዛዝ መጠየቅ ይችላሉ።  

የእያንዳንዳቸውን ትርጓሜ ከዚህ በታች ይመልከቱ። ጥቃት ወይም ማግለል የሚያጋጥምዎ 

ተጋላጭ ጎልማሳ ከሆኑ ወይም እንደዚህ አይነት ጎልማሳን ወክለው የጥበቃ ትዕዛዝ መጠየቅ 

ይችላሉ።  

"የቤት ውስጥ ጥቃት" ምንድን ነው? 

የዋሽንግተን ስቴት ህግ RCW 7.105.010(8) የቤት ውስጥ ጥቃት የሚከሰተው እርስዎ 

በሚዛመዱበት ጊዜ፣ አሁን አብረው ከሚኖሩት ጋር ወይም ከዚህ በፊት አብረው ኖረው ከነበሩ፣ 

ወይም ከሚከተሉት ጋር የጠበቀ ግንኙነት የነበራችሁ ከሆነ ነው፦ 

• ወሲባዊ ጥቃትን ጨምሮ አካልን ይጎዳል 

• ወዲያውኑ አካላዊ ጉዳት ወይም ጥቃትን እንዲፈሩ ያደርግዎታል 

• በመስመር ላይ (ሳይበርስታልኪንግ)ን ጨምሮ ማድባት 

• አካላዊ፣ ስሜታዊ ወይም ስነ ልቦናዊ ጉዳት በሚያደርስብዎ ባህሪ ውስጥ ይሳተፋል፣ እና 

ያለምክንያት በነጻ ምርጫዎ እና በግል ነፃነትዎ ላይ ጣልቃ ይገባል (የግዳጅ ቁጥጥር) 

❖ ማንም ሰው እርስዎንን ለማስፈራራት ወይም ለመጉዳት መብት የለውም። በዳዩ 

ከእርስዎ ጋር ያለው ግንኙነት ምንም ችግር የለውም።  

❖ ከመስመር ላይ ይልቅ የዋሽንግተን ግዛት ህግን በህዝባዊ ቤተ መፃህፍት ወይም በህግ 

ቤተ መፃህፍት ለማንበብ፣ የቤተ መፃህፍቱን ባለሞያ ወደ የ RCWs ስብስብ 

(የዋሽንግተን የተሻሻለ ኮድ) እንዲመራዎት ይጠይቁ። 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010
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“የማስገደድ ቁጥጥር” ምሳሌዎች ምንድናቸው? 

እነዚህ ጥቂት ምሳሌዎች ናቸው፡- 

• ከእርስዎ እና/ወይም በተሽከርካሪው ውስጥ ያሉ ልጆች እርስዎን ለማስፈራራት እና 

ሰውዬው የሚፈልገውን ከራስዎ ፍላጎት በላይ እንዲያደርጉ ለማስገደድ በግዴለሽነት 

መንዳት 

• ከእነሱ ጋር ባለው ግንኙነት ውስጥ ካልቆዩ እራሳቸውን ለመግደል ማስፈራራት 

• እርስዎ ግንኙነቱን እያቋረጡ ስለሆነ ለጓደኞችዎ እና ለቤተሰብዎ ስራዎን እንደሚያበላሹ 

ወይም ወደ ኢሚግሬሽን ሪፖርት እንደሚያደርጉ መንገር 

• እርስዎን ለማጥመድ መዛት  

በ RCW 7.105.010(37). ላይ ተጨማሪ ምሳሌዎችን ለማየት ህጉን ማንበብ ይችላሉ 

"ትንኮሳ" ምንድን ነው? 

የዋሽንግተን ስቴት ህግ እርስዎን በከፍተኛ የሚያስጠነቅቅ፣ የሚያናድድ ወይም የሚንቅ ብሎ እንደ 

የአንድ ሰው ባህሪ ይገልጸዋል RCW 7.105.010(35)።  

ይህ ባህሪ ህጋዊ ዓላማ የለውም።  

"ማድባት" ምንድን ነው? 

በስቴት ህግ መሰረት፣ ማድባት እንደ ወንጀል የሚሆነው እነዚህ ሁሉ እውነት ሲሆኑ ነው፡- 

• አንድ ሰው ሆን ብሎ ያዋከብዎታል ወይም ይከታተልዎታል። 

• እነሱ አንድን ሰው ለመጉዳት እንደሚፈልጉ እርስዎ ምክኒያታዊ ፍርሃት አለዎት (እርስዎ 

ብቻ መሆን የለበትም) ወይም የአንድን ሰው ንብረት (የእርስዎ ብቻ መሆን የለበትም) 

የሚል ምክንያታዊ ፍርሃት አለዎት።  

• የሚያደባው እንደሚያስፈራራዎት፣ እንደሚያስቸግርዎት ወይም እንደሚተነኩስዎት 

ያውቃል ወይም ማወቅ አለበት። 

ይህ ሁኔታዎን የሚገልጽ ከሆነ ለፖሊስ ይደውሉ።  

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1901-S.SL.pdf?q=20220511083516
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010#:~:text=(a)%20%22Improper%20use%20of,programs%20authorized%20under%20chapter%2071A.
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❖ ማሳደድን የሚገልጸውን ህግ በ RCW 9A.46.110, RCW 9.61.260፣ እና  

RCW 7.92.020 ላይ ማንበብ ይችላሉ። 

❖ የሳይበር ትንኮሳ እንዲሁ የማሳደድ ወንጀል ነው RCW 9.61.260.  

ለማድባት የጥበቃ ትእዛዝ ለማግኘት፣ ከላይ እንደተገለፀው ማድባት ወይም ማንኛቸውም 

ተደጋጋሚ እውቂያዎች ወይም እርስዎን ለማግኘት ሲሞክሩ፣ እርስዎን ለመከታተል፣ ያሉበትን ቦታ 

ለመከታተል፣ እርስዎን በክትትል ውስጥ ለማቆየት ወይም እርስዎን የሚጫን፣ የሚያስደነግጥ 

ወይም የሚያስፈራራዎት ሊከተሉዎት ይችላሉ  

RCW 7.92.020። 

“ጥቃት ወይም ቸልተኝነት የሚደርስበት ተጋላጭ ጎልማሳ” ማለት ምን ማለት 

ነው?  

ተጨማሪ ለማወቅ ሽማግሌዎችን እና ተጋላጭ ጎልማሶችን ከጥቃት እና ከመገለል መጠበቅ ን 

ያንብቡ። የእውነታ ወረቀቱ ከጥበቃ ትእዛዞች በተጨማሪ ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ ጎልማሶች 

ስለሌሎች አማራጮች ይናገራል።  

የወሲብ ጥቃት ህጋዊ ትርጉም ምንድን ነው?  

እሱም አስገድዶ መድፈርን ያጠቃልላል፣ ነገር ግን የጥበቃ ትእዛዝ ለማግኘት ሲባል፣ የስቴት ህግ 

እርስዎ በነጻነት ያልተስማሙበት ማንኛውም የግብረ-ሥጋ ግንኙነት ወይም መግባት (ስምምነት 

የሌለው) በማለት ይገልፃል። ተጨማሪ ለማወቅ ህጉን በRCW 7.105.100(b) ያንብቡ።  

የጥበቃ ትእዛዝ ከእገዳ ትእዛዝ ጋር አንድ ነው? 

አይደለም፡- እርስዎ የሚያስገቡት ወይም ምላሽ እየሰጡበት ባለው የቤተሰብ ህግ ድርጊት (እንደ 

ፍቺ ወይም የወላጅነት ጉዳይ) የእግድ ትእዛዝ መጠየቅ ይችላሉ። የጥበቃ ትእዛዝ ለመጠየቅ 

በቤተሰብ ህግ ጉዳይ ውስጥ መሳተፍ አያስፈልግም። ተጨማሪ ለማወቅ I have experienced 

domestic violence. Should I file a protection order (PO)? ያንብቡ  

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9a.46.110
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.100
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
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ክፍል 2፡- የጥበቃ ትእዛዝ በማግኘት ላይ  

የጥበቃ ትእዛዝ ለማግኘት ጠበቃ ያስፈልገኛል? 

አይደለም።  

ለጥበቃ ማዘዣ ለማስገባት ምን ያህል ያስከፍላል?  

ምንም ክፍያ የለውም።  

ለጥበቃ ማዘዣ ፎርሞችን ከየት ማግኘት እችላለሁ?  

ቅጾቹ በክልል አቀፍ ደረጃ በዲስትሪክት እና ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ይገኛሉ። በመጀመሪያ 

የአካባቢዎን ፍርድ ቤት ያረጋግጡ።  

እንዲሁም በ WashingtonLawHelp.org ላይ ቅጾቹን ለመሙላት የእኛን ሊታተም የሚችለው 

ለጥበቃ ትእዛዝ እንዴት ማስገባት እንደሚቻል ፓኬት ወይም እራስዎ ያድርጉት የቃለ መጠይቅ 

ፕሮግራማችንን የዋሽንግተን ቅጾችን ኦንላይን፣ መጠቀም ይችላሉ።  

❖ የጎሳ አባል ነዎት ወይስ በጎሳ ማህበረሰብ ውስጥ ወይስ በመጠባበቂያ ቦታ 

ላይነው የሚኖሩት? በክልል ፍርድ ቤት ወይም በጎሳ ፍርድ ቤት የጥበቃ ትእዛዝ 

የማቅረብ ምርጫ ሊኖርዎት ይችላል። የእያንዳንዱ ጎሳ ኮድ እና/ወይም ሂደት 

ሊለያዩ ይችላሉ። የበለጠ ለማወቅ የጎሳ ፍርድ ቤትን ያነጋግሩ። (የጎሳ ፍርድ ቤት 

ማውጫን በ bit.ly/3xG65rtይጠቀሙ።) የስቴት ፍርድ ቤት ቅጾች በጎሳ ፍርድ ቤት 

ውስጥ ላይሰሩ ይችላሉ።  

ክፍል 3፡- የጥበቃ ትእዛዝዎን ካገኙ በኋላ  

የጥበቃ ትእዛዝን እንዴት እጠቀማለሁ? 

የተረጋገጠ ቅጂ ሁል ጊዜ ከእርስዎ ጋር ይዘው መሄድ አለብዎት። የተረጋገጠ ቅጂ ማለት 

ፀሃፊው ከፍ ባለ ማህተም ያዘጋጀልዎ ቅጂ ነው።  

ጥሰትን ሪፖርት ለማድረግ ለፖሊስ መደወል አለቦት።  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
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የጥበቃ ትእዛዝ ካገኘሁበት ካውንቲ ውጭ ይሸፍንልኛል? 

አዎ። እነሱ የእርስዎን ጥበቃ ትዕዛዝ በስቴት አቀፍ የኮምፒተር ስርዓት ውስጥ ያስገባሉ። በክልላዊ 

እና በሌሎች ክልሎች ተፈጻሚነት ይኖረዋል።  

የጥበቃ ትዕዛዙ መቼ ነው የሚያበቃው? 

ለተወሰነ ጊዜ ወይም በቋሚነት ይቆያል RCW 7.105.310. ልጆችን የሚከላከል ከሆነ፣ ከልጆች 

ጥበቃ ጋር የተያያዘው ክፍል ለረጅም ጊዜ፣ አንድ አመት ብቻ ሊቆይ ይችላል።  

ትእዛዙ ከማለፉ በፊት ፍርድ ቤቱን እንዲያድስ መጠየቅ ይችላሉ። ትእዛዙ የሚጠብቅዎ ሰው 

ለእርስዎ እና/ወይም ለልጆችዎ ስጋት አለመሆናቸውን እስካልተረጋገጠ ድረስ ፍርድ ቤቱ 

ትዕዛዝዎን ማደስ አለበት። 

ትዕዛዙን የተቃወምኩት ሰው ትእዛዙን ቢጣስስ(ባይፈጽምስ)? 

ይህ ወንጀል ነው። ፖሊስ ትዕዛዝህን ማስከበር እና የጎዳህን ሰው በቁጥጥር ስር ማድረግ አለበት  

RCW 7.105.450። 

ተጨማሪ የት መማር እችላለሁ?  

• ከቤት ውስጥ ጥቃት የተረፉ የአሜሪካ ተወላጆች ጥበቃ  

• ሽማግሌዎችን እና አቅመ ደካሞችን ከጥቃት እና ማግለል መጠበቅ 

• አድራሻዎን ከሚያደባ ወይም አጥቂ እንዴት መደበቅ እንደሚቻል 

• ሽማግሌዎችን እና አቅመ ደካሞችን ከጥቃት እና ማግለል መጠበቅ  

  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.310
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.450
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/violence-against-women-act-reauthorization-of
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-hide-your-address-from-a-stalker-or-abuser
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
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የህግ ድጋፍ ያግኙ 

• ከቤት ማስወጣት፣ ዕዳ፣ የመንግስት ጥቅማጥቅሞች ወይም የልዩ ትምህርት ችግር ካለብዎ 

በ CLEAR*Online -nwjustice.org/apply-online በመስመር ላይ ያመልክቱ 

• በኪንግ ካውንቲ የህግ ጉዳይ (ከቤት ማስወጣት ወይም ከመከልከል 

ውጪ)እያጋጠመዎት ነው? በ 2-1-1 (ወይንም ከክፍያ ነጻ 1-877-211-9274) 

በሳምንቱ ቀናት ከ 8፡00 am - 6፡00 pm ይደውሉ። እነሱ ወደ የሕግ ድጋፍ አቅራቢ 

ይመሩዎታል። 

• ከኪንግ ካውንቲ ውጪ የህግ ጉዳይ (ከቤት ማስወጣት ወይም ከመከልከል 

ውጪ)እያጋጠመዎት ነው? በ 1-888-201-1014 የስራ ቀናት ከ9፡15 am - 12፡15 pm 

መካከል ወደ CLEAR ቀጥታ መስመር ይደውሉ ወይም በመስመር ላይ በ 

nwjustice.org/apply-online ያመልክቱ።  

• የመፈናቀል አደጋ አጋጥሞዎታል? በ 1-855-657-8387 ይደውሉ 

• የቤት እገዳ አጋጥሞዎታል? በ 1-800-606-4819 ይደውሉ 

• ከኪንግ ካውንቲ ውጭ የህግ ጉዳይ ያላቸው አረጋውያን (ዕድሜያቸው 60 እና ከዚያ 

በላይ) እንዲሁም በ1-888-387-7111 ወደ CLEAR*Sr መደወል ይችላሉ። 

መስማት የተሳናቸው፣ መስማት የሚቸገሩ ወይም መናገር የተሳናቸው ደዋዮች 

የመረጡትን የማስተላለፊያ አገልግሎት ተጠቅመው ከእነዚህ ቁጥሮች ውስጥ ማንኛውንም 

መደወል ይችላሉ። 

አስተርጓሚዎች ቀርበዋል። 

ይህ ህትመት ስላሉዎ መብቶች እና ስላሉብዎ ኃላፊነቶች በተመለከተ ጠቅላላ መረጃ ይሰጥዎታል። ህትመቱ የተዘጋጀው 

እንደ ልዩ የህግ ምክር እንዲያገለግል አይደለም።  

© 2022 ኖርዝዌስት የፍትህ ፕሮጀክት - Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(የመገልበጥ እና የማሰራጨት ፈቃድ ለ Alliance for Equal Justice እና ለንግድ ላልሆኑ ዓላማዎች ብቻ ለግለሰቦች 

ተሰጥቷል።) 

 

 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

