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የቤት ውስጥ ጥቃት አጋጥሞኛል። 
የጥበቃ ትእዛዝ (PO) ማቅረብ 
አለብኝ?  

 በዋሽንግተን ግዛት የሚኖሩ ከሆነ ብቻ ይህንን ያንብቡ።  

 እዚህ WashingtonLawHelp.org ላይ የምናገናኛቸውን ሁሉንም የመረጃ 
ወረቀቶች እና እራስዎ ያድርጉት ፓኬጆችን ማግኘት ይችላሉ።  

ይህንን ማን ማንበብ አለበት? 

እየጎዱዎት፣ እያንገላትዎት፣ እየዛቱቡዎት ወይም እያሳደድዎት ከሆነ ከቤት ውስጥ ብጥብጥ 
ፕሮግራም ጋር መነጋገር አለብዎት። የብሔራዊ የቤት ውስጥ ጥቃት የስልክ መስመር 1-800-799-
SAFEነው።  

ስለተለያዩ የሲቪል ህጋዊ እፎይታ አጠቃላይ መረጃ እዚህ እናቀርባለን። 

እኛ ህጉ የሚፈቅድልዎትን ጥበቃ እንዳይፈልጉ ለማሳመን ወይም ተስፋ ልናስቆርጥዎ 
አይደለም። ግባችን ለእርስዎ ሁኔታ የተሻለውን የእርምጃ አካሄድ በተመለከተ በመረጃ 
ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ መርዳት ነው።  

እባክዎን ስለ ሁኔታዎ መረጃ እና ምክር ከጠበቃ ጋር ይነጋገሩ።  

የቤት ውስጥ ጥቃት ህጋዊ ትርጉም ምንድን ነው?  

የዋሽንግተን ግዛት ህግ የቤት ውስጥ ጥቃት አንድ ሰው ከሚከተሉት አንዱን ሲያደርግ ነው ይላል፡- 

• ድብደባ፣ ጥቃቶች (ወሲባዊ ጥቃትን ጨምሮ) ወይም በአካል ይጎዳዎታል 

• ወዲያውኑ አካላዊ ጉዳት ወይም ጥቃትን እንዲፈሩ ያደርግዎታል 

• እርስዎን ማድባት በመስመር ላይ (ሳይበርስታልኪንግ) ጨምሮ ያደባል  

• አካላዊ፣ ስሜታዊ ወይም ስነ ልቦናዊ ጉዳት ሊያደርስብዎት በባህሪው ውስጥ ይሳተፋል፣ እና 
ያለምክንያት በነጻ ምርጫዎ እና በግል ነፃነትዎ (የግዳጅ ቁጥጥር) ላይ ጣልቃ ይገባል 

tel:1-800-799-7233
tel:1-800-799-7233
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ጉዳቱን ወይም ማስፈራሪያውን የሚያደርሰው ሰው፣ በአጠቃላይ፣ የቤተሰብ አባል ወይም የአሁን 
ወይም የቀድሞ የቅርብ አጋር ነው። 

ያንብቡ Protection Orders: Can the civil legal system help protect me? ለሙሉ ትርጉሙ።  

PO ምንድ ነው?  

እርስዎን ከሌላ ሰው ለመጠበቅ ተብሎ በዳኛ የተሰጠ የፍትሐ ብሔር ፍርድ ቤት ትእዛዝ (የጠየቁት 
ትዕዛዝ) ነው።  

ከእነዚህ ውስጥ አንዱ እውነት ከሆነ የዚህ አይነት ትዕዛዝ ማስገባት ይችላሉ፡-  

A. የአካል ጉዳት፣ የአካል ቁስል፣ ጥቃት፣ ማሳደድ፣ ህገወጥ ትንኮሳ፣ የግዴታ ቁጥጥር፣ ወይም 
በቤተሰብ ወይም በቤተሰብ አባል ወሲባዊ ጥቃት እየደረሰብዎ ነው።  

B. በቤተሰብ ወይም በቤተሰብ አባል ሊደርስ የሚችለውን አካላዊ ጉዳት ወይም የአካል 
ጉዳትን ይፈራሉ 

የጥበቃ ትዕዛዞች ለብዙ ሰዎች በጣም ውጤታማ ናቸው፣ ነገር ግን ለሁሉም ሰው ጥሩ 
አማራጭ አይደሉም። ከዚህ በታች ሊታሰብባቸው የሚገቡ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ።  

ለ PO ማመልከቻ ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ?  

ለ PO መመዝገብ የፍርድ ቤት ሂደት የሚጀምረው ለችሎት ፍርድ ቤት እንድትገኙ እና 
ማስረጃዎችን በማሰባሰብ እና በማስረከብ ችሎት እንዲዘጋጁ የሚጠይቅ ነው።  

• ሌሎች ጉዳዮች በመጀመሪያ የእርስዎን አፋጣኝ ትኩረት ሊፈልጉ ይችላሉ (ቤት እጦት ፣ 
ለአሰቃቂ ህክምና ፣ የገንዘብ ችግሮች ፣ አዲስ ትምህርት ቤት ወይም የሕፃናት እንክብካቤ ፣ 
አዲስ ሥራ)።  

• ሌላውን ወገን ለማገልገል የእውቂያ መረጃ ላይኖርዎት ይችላል። 

• አጥቂውን በፍርድ ቤት ለማየትም ሆነ ለመሳተፍ ዝግጁ ላይሆን ይችላል።  

• አጥፊው ጠበኛ ጠበቃ መቅጠር ይችላል።  

• በግልጽ ፍርድ ቤት በግል ጉዳዮችዎ ላይ ለመወያየት ዝግጁ ላይሆኑ ይችላሉ። 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
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• የቤተሰብ ህግ ጉዳይ እንዲያቀርቡ ጫና ሊደረግብዎ ይችላል።  ይህን እንዳታደርጉ ጥሩ 
ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የቤተሰብ ህግ ጉዳይ ለማቅረብ ዝግጁ ላይሆን ይችላል። 

• አጥቂው በቤተሰብ ህግ ጉዳይ በ PO ጉዳይ ላይ የቀረበውን መረጃ መጠቀም ይችላል። 
ጉዳያችሁን ውድቅ ለማድረግ በራስዎ ከወሰኑ፣ አጥቂው ወደፊት በፍርድ ቤት በእናንተ ላይ 
ሊጠቀምበት ይችላል። 

• የ PO መመዝገብ ደብዳቢዎን የበለጠ ሊያባብሰው ይችላል። 

• የ PO መመዝገብ ተደበዳቢዎ በእርስዎ ላይ ለመበቀል እንዲሞክር ሊያደርግ ይችላል።  

PO ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? 

ጊዜ የሚወስድ ሂደት ነው፡- 

• እርስዎን የሚወክል ጠበቃ ላያገኙ ይችላሉ። እራስዎን መወከል ከባድ ሊሆን ይችላል.  

• ፍርድ ቤት ለመቅረብ ከስራ እረፍት መውሰድ ወይም የልጅ እንክብካቤ ማግኘት ላይችሉ 
ይችላሉ። መዘግየቶች እና ብዙ ችሎቶች ሊኖሩ ይችላሉ። 

• አጥቂዎ ስለእርስዎ አሉታዊ ነገሮችን ሊያመጣ ይችላል። ምላሽ መስጠት አለብዎት። 

• የሚደበድበው ሰው በጣም ሙግት ውስጥ ሊገባ ይችላል (የእርስዎ ድብደባ ምላሽ መስጠት 
ያለብዎትን ብዙ ነገሮችን ወደ ፍርድ ቤት ያስገባል፣ ወይም አጥቂው ብዙ ችሎቶችን ቀጠሮ 
ይይዛል) ምክንያቱም እርስዎን የሚያዩት ብቸኛው ጊዜ ፍርድ ቤት ነው።  

የማልወደው PO ካገኘሁስ?  

ፍርድ ቤቱ ትእዛዙ ምን እንደሚል ይወስናል፡- 

• ፍርድ ቤቱ ሌላኛው ወገን ልጆችዎን እንዲጎበኝ የሚፈቅድ ወይም እርስዎ ከልጆች ጋር 
እንዳይንቀሳቀሱ የሚያዝ po ሊያዝ ይችላል። 

• ፍርድ ቤቱ በማንኛውም የቤተሰብ ህግ ክስ ጉዳይዎን ማረጋገጥ ለእርስዎ ከባድ የሚያደርግ 
ትእዛዝ ሊሰጥ ይችላል። 

• PO ከልጆች ጋር ያለ ክትትል የሚደረግበት ጉብኝት ከፈቀደ፣ በኋላ በቤተሰብ ሕግ ጉዳይ ላይ 
ያንን መለወጥ ከባድ ሊሆን ይችላል።  
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ምንም PO ባላገኝስ? 

እርስዎ ጉዳይዎትን አላረጋገጡም ብለው ካሰቡ ፍርድ ቤቱ ውድቅ ትእዛዝ ይፈርማል። ከዚያ 
አጥፊው እንደገና ሊገናኝዎት ወይም ሊጠጋዎት ይችላል። 

• እርስዎ ካላሸነፉ ሌላው ሰው በሚያደርገው ነገር ደፋር ሊሆን ይችላል። ትክክል እንደሆኑ 
ሊሰማቸው ይችላል እና በቤተሰብ ህግ ጉዳይ ላይ የ PO ን ውድቅ ለማድረግ ሊጠቀሙበት 
ይችላሉ።  

• ፍርድ ቤቱ እርስዎ የሚፈልጉት የጥበቃ ትእዛዝ ብቻ ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል። ፍርድ ቤቱ 
ለ PO በማመልከት ኮርነሮችን ለመቁረጥ እየሞከሩ እንደሆነ ያስብ ይሆናል።  

• ፍርድ ቤቱ የ PO ጥያቄዎትን ውድቅ ካደረገ፣ በወላጅነት እቅድ ውስጥ የ DV ገደቦችን 
ማግኘት ለእርስዎ ከባድ ይሆንብዎታል። 

በእርግጥ PO ባያስፈልገኝስ?   

የጥበቃ ትእዛዞች የሚደበደቡት ሰው እንዳይገናኝ ወይም ወደ እርስዎ እንዳይቀርብ በማድረግ 
እርስዎን ለመጠበቅ ነው። 

ከፍርድ ቤት ትእዛዝ የሚፈልጉት ከእነዚህ ውስጥ አንዳቸውም ቢሆኑ ለ PO ማመልከቻ ማስገባት 
የለብዎትም፡- 

• ጊዜያዊ የመኖሪያ መርሃ ግብር 

• ሌላው ሰው ከእርስዎ ቦታ እንዲወጣ ማድረግ 

• ልጆቻችሁን ሌላኛው ወገን ከእርስዎ ሲከለክላቸው ለመመለስ 

• ሌላው ሰው ከልጆች ጋር ከግዛቱ እንዳይወጣ ለማድረግ 

• የያዙትን ነገሮች ከሌላ ሰው ለማግኘት 

በምትኩ የቤተሰብ ህግ ጉዳይ አቅርቤ ጊዜያዊ ትዕዛዞች ወይም የእገዳ ትእዛዝ 
ማግኘት አለብኝ? 

 ሁለቱም የፍርድ ቤት ትዕዛዞች ከጉዳዮች ጋር የተያያዙ ትዕዛዞችን ገንዘብን፣ 
የሚኖሩበት ቦታ፣ የግል ንጥል ነገሮች፣ የጥገና (የልብ ክፍያ)፣ ደህንነት፣ የልጅ 
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ድጋፍ፣ የወላጅነት ዕቅዶች እና አሳዳጊዎች ማስታወቂያ Litem ን ሊያካትቱ 
ይችላሉ። 

ፍርድ ቤት ልጅን ጊዜያዊ የማሳደግ መብት ያለው ማን እንደሆነ ወይም ቤት ወይም መኪና 
ጊዜያዊ ይዞታ እንዳለው የሚገልጽ ትዕዛዝ እንዲያስገባ ከፈለግክ የጥበቃ ትእዛዝ ከማቅረብ ይልቅ 
የቤተሰብ ህግ ጉዳይ አስገብተህ ጊዜያዊ ትእዛዝ መጠየቅ ትፈልግ ይሆናል ወይም አፋጣኝ 
የእግድ ትእዛዝ እንኳን ቢሆን። 

ጊዜያዊ ትዕዛዞች የቤተሰብ ህግ ጉዳይዎ ከተጀመረ በኋላ ግን የመጨረሻ ከመሆኑ በፊት የተወሰኑ 
መብቶችን እና/ወይም ጥበቃዎችን ሊሰጡዎት ይችላሉ። ፍርድ ቤቶች እነዚህን ትዕዛዞች 
የሚሰጡት ለሌላኛው ወገን ማስታወቂያ ከተሰጠ በኋላ ነው እና በዳኛ ወይም ኮሚሽነር ፊት 
እያንዳንዱ አካል መናገር እና ማስረጃ ማቅረብ የሚችልበት ችሎት ነበር። 

ሊያገኟቸው የሚችሏቸው የጊዜያዊ ትዕዛዞች ዓይነቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፣ ግን ያልተገደቡ 
ናቸው፡ 

• ጊዜያዊ የወላጅነት እቅድ 

• ጊዜያዊ የልጅ ማሳደጊያ ትእዛዝ 

• ጊዜያዊ የትዳር ጓደኛ ድጋፍ ትእዛዝ 

• ጊዜያዊ የእግድ ትእዛዝ 

• የመኖሪያ ቤት ይዞታን በተመለከተ ጊዜያዊ ትእዛዝ 

• የፍጆታ ክፍያን በተመለከተ ጊዜያዊ ትዕዛዝ 

በተለያዩ የቤተሰብ ህግ ጉዳዮች ጊዜያዊ ትዕዛዞችን ለማግኘት ቅጾች እና መመሪያዎች የያዙ 
ፓኬቶች አሉን። 

• ጊዜያዊ የቤተሰብ ህግ ትዕዛዞችን ይጠይቁ፡-የወላጅ ጉዳዮች 

• ጊዜያዊ የቤተሰብ ህግ ትዕዛዞችን ይጠይቁ፡- የፍቺ ጉዳዮች 

• ጊዜያዊ የቤተሰብ ህግ ትዕዛዞችን ይጠይቁ፡- የወላጅነት እቅድ ጉዳዮችን ለመቀየር አቤቱታ 

ይህ ድንገተኛ ከሆነ እና ሌላኛው ወገን ከእርስዎ ወይም ከልጅዎ ጋር እንዳይገናኝ ወይም 
እንዳይመጣ የሚከለክል ትእዛዝ ያስፈልገዎታል ብለው ካሰቡ፣ አስቸኳይ የእገዳ ትእዛዝ 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-pare?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-pare?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
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ስለመጠየቅ ያስቡ። ተቀባይነት ካገኘ፣ አፋጣኝ የእገዳ ትእዛዞች ወዲያውኑ ተፈጻሚ ይሆናሉ እና 
ፍርድ ቤቱ ችሎት እስኪያገኝ ድረስ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል። በዚያን ጊዜ ዳኛ ወይም ኮሚሽነር 
ትዕዛዙን ለመቀጠል ምክንያት ካለ ይወስናል።  

አስቸኳይ የእግድ ትዕዛዞች ለአደጋ ጊዜ ብቻ ናቸው። ይህንን ትእዛዝ ብዙውን ጊዜ የሚጠይቁት 
በትንሽ ወይም ያለ ቅድመ ማስታወቂያ ለሌላኛው አካል ነው። አፋጣኝ የእግድ ትእዛዝ ለማግኘት፣ 
ፍርድ ቤቱ አሁን ትእዛዙን ካልሰጠ በስተቀር የማይጠገን ጉዳት እንደሚደርስ ማረጋገጥ አለቦት።   

በተለያዩ የቤተሰብ ህግ ጉዳዮች ላይ አፋጣኝ የእግድ ትዕዛዞችን ለማግኘት ቅጾች እና መመሪያዎች 
ያላቸው ፓኬቶች አሉን። 

• አስቸኳይ የእግድ ትዕዛዞችን ይጠይቁ፡-የወላጅ ጉዳዮች 

• አስቸኳይ የእግድ ትዕዛዞችን ይጠይቁ፡- የፍቺ ጉዳዮች 

• አስቸኳይ የእግድ ትዕዛዞችን ይጠይቁ፡- የወላጅነት እቅድ ጉዳዮችን ለመቀየር አቤቱታ  

 የቤተሰብ ህግ ጉዳይ መመዝገብ ወይም አፋጣኝ ወይም ጊዜያዊ ትዕዛዞችን 
መጠየቅ ውስብስብ ሊሆን ይችላል። በብዙ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው. ይህን 
ውሳኔ ከማድረግዎ በፊት ከጠበቃ ጋር ይነጋገሩ።   

ፍርድ ቤት ከመሄድ ይልቅ ለራሴ (እና ላለሁኝ ልጆች) የደህንነት እቅድ 
ብፈልግስ? 

ወደ ብሔራዊ የቤት ውስጥ ብጥብጥ ስልክ ይደውሉ1-800-799-SAFE. ወደ አካባቢያዊ 
ኤጀንሲ ሊመሩዎት ይችላሉ። በኤጀንሲው ውስጥ ያለ ተሟጋች በደህንነት እቅድ ማውጣት 
ሊረዳዎት ይችላል።  

እስከዚያው ድረስ የሚከተሉትን ጥያቄዎች እራስዎን ይጠይቁ። 

• ትልቁ ጭንቀትዎ ምንድን ነው? 

• ምን ቅድሚያዎች አሉዎት? 

• አሁን፣ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት እና የረዥም ጊዜ ውስጥ ለእርስዎ በጣም አስፈላጊ 
የሆነው ምንድን ነው? 

• ልጆቹ እንዴት እየሆኑ ነው ብለው ያስባሉ? 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-pare?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-pare?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
tel:1-800-799-7233
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• እርስዎ አደጋዎቹን እንዴት ያዩዋቸዋል? እነርሱ ለእርስዎ ምን ማለት ናቸው? 

• ምን ያስፈራዎታል? ለምን? ለምን አይሆንም? 

• እርስዎን ወይም ልጆችዎን ለመጠበቅ ከዚህ ቀደም ምን አድርገዋል? 

• ከባልደረባዎ ጋር ግንኙነትን በተመለከተ ምን ውሳኔዎች ወስነዋል? 

የ PO ቅጾችን ለመሙላት አንዳንድ ምክሮች ምንድናቸው? 

የጥበቃ ማዘዣ ቅጾች ከፍርድ ቤት ፀሐፊ ወይም ከአከባቢዎ የቤት ውስጥ ጥቃት ፕሮግራም 
ይገኛሉ። እንዲሁም በ WashingtonLawHelp.org ላይ ቅጾቹን ለመሙላት የእኛን ሊታተም 
የሚችለውን ለጥበቃ ማዘዣ እንዴት ማስገባት እንደሚቻልፓኬት ወይም እራስዎ ያድርጉት የቃለ 
መጠይቅ ፕሮግራማችንን፣ የዋሽንግተን  የመስመር ላይ ቅጾችን ፣ መጠቀም ይችላሉ።   

 የጎሳ አባል ነዎት ወይስ በጎሳ ማህበረሰብ ውስጥ  ወይስ በመጠባበቂያ ቦታ 
ላይ ነው የሚኖሩት?  በክልል ፍርድ ቤት ወይም በጎሳ ፍርድ ቤት የጥበቃ ትእዛዝ 
የማቅረብ ምርጫ ሊኖርዎ ይችላል።  የእያንዳንዱ ጎሳ ኮድ እና/ወይም ሂደት 
ሊለያዩ ይችላሉ።  የበለጠ ለማወቅ የጎሳ ፍርድ ቤትን ያነጋግሩ። (የጎሳ ፍርድ ቤት 
ማውጫን በ  goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts 
ይጠቀሙ።) የግዛቱ ፍርድ ቤት ቅጾች በጎሳ ፍርድ ቤት ውስጥ ላይሰሩ ይችላሉ።   

• አቤቱታውን በሚሞሉበት ጊዜ፣ ፍርድ ቤቱ እንዲያዝዛቸው የሚፈልጓቸውን ሳጥኖች በሙሉ 
ምልክት ማድረግ አለብዎት። ሳጥኑ ካልተፈተሸ ፍርድ ቤቱ አያዝዝም። 

• ሌላኛው ወገን የግል ንብረቶቹን እንዲመልስልዎ ከጠየቁ የሚፈልጉትን ልዩ እቃዎች 
(ፓስፖርት ፣ ክሬዲት ካርድ ፣ ሞባይል ስልክ ፣ ጋሪ ፣ የመኪና ወንበር ፣ የልጆች 
መጫወቻዎች እና የመሳሰሉትን) ያስቀምጡ  "የእኔን እቃዎች" ወይም "የልጆችን እቃዎች" 
ብለው አይጻፉ። 

• የአቤቱታውን መግለጫ ክፍል በሚሞሉበት ጊዜ በተቻለ መጠን ግልጽ እና ገላጭ ይሁኑ። 
ቀኑን፣ ስሞችን፣ ምን፣ መቼ እና የት ቦታ የሚሉትን ነገሮች ያስቀምጡ። ከተውላጠ ስሞች 
ይልቅ ስሞችን ይጠቀሙ። ቀኑን ለማስታወስ ካልቻሉ ነገሩ የተከሰተበትን የዓመቱን ጊዜ 
(በበዓል አካባቢ ፣ ወቅቱ ፣ ልጅዎ ስንት ዓመት እንደነበረው) ወይም ከስንት ጊዜ በፊት 
እንደሆነ ያስቀምጡ። 

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
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• በጣም የቅርብ ጊዜው የጥቃት ክፍል የተከሰተው ከጥቂት ጊዜ በፊት ከሆነ ለምን አሁን 
እንደሚያስገቡ ያስረዱ። 

• የአቤቱታውን መግለጫ ክፍል በሚሞሉበት ጊዜ፣ በቤት ውስጥ ብጥብጥ (መምታት፣ 
ጥቃቶች፣ አካላዊ ጉዳት፣ ወይም ፈጣን አካላዊ ጉዳት ወይም ጥቃትን መፍራት ወይም 
ማሳደድ) ህጋዊ ትርጉም ላይ ትኩረት ያድርጉ። 

• እርስዎ ወይም ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆቻችሁ አካላዊ ጉዳት ሲደርስባችሁ፣ ጾታዊ 
ጥቃት ሲሰነዘርባችሁ፣ ስትደበደቡ፣ ወይም እርስዎ ጉዳት ወይም ጥቃት ይደርስብዎታል 
የሚል ስጋት ውስጥ ሲገቡ ምን እንደተፈጠረ ይግለጹ። 

• ዝርዝር መግለጫ መስጠት አለብዎት። እንደ “ባለቤቴ በቃላትም ሆነ በአካል አጥቅቶኛል” 
ወይም “ሊገድለኝ ዝቶብኛል” እንደሚሉት ያሉ ነገሮችን ማድረግ ምንም አያዋጣም። ፍርድ 
ቤቱ ያ ምን ማለት እንደሆነ አያውቅም። አጥቂው ያደረገውን (መታኝ፣ ረገጠኝ፣ ገፋኝ፣ 
በጥፊ መታኝ) ብለው ይግለጹ። ሲያስፈራዎ ምንድ ነው ያለው? ፈርቼ ነበር ብቻ አይበሉ። 
በእርስዎ ወይም በልጅዎ ላይ ይደርስብኛል ብለው የፈሩትን ነገር እና ለምን እንደፈሩ 
ይናገሩ። ጉዳት ከደረሰብዎ፣ ጉዳቱ እንዴት እንደተከሰተ ያብራሩ። ስለ አጥቂው ድርጊት እና 
ምላሽዎ የበለጠ ዝርዝር መስጠት ሲችሉ የተሻለ ይሆናል። 

• ስለ ወላጅነት ጉዳዮች አይናገሩ። ስለ አካላዊ ጥቃት እና ስለ አካላዊ ጉዳት ወይም ስለደባው 
እና ማስፈራራቱ ብቻ ይናገሩ።   

• አቤቱታዎ ምን እንደሚል ለማረጋገጥ የሚያግዙ ሰነዶችን በአቤቱታ ያስገቡ። የፖሊስ 
ሪፖርቶችን፣ የጽሑፍ መልእክቶችን፣ ኢሜይሎችን፣ ምስሎችን፣ የሕክምና መዝገቦችን ወዘተ 
መጠቀም ይችላሉ። አንዳንድ ሰነዶችን እንደ የሕክምና መዛግብት እና የተወሰኑ ምስሎችን 
በማኅተም ማስገባት ይችላሉ፡ ሆኖም ህዝቡ ሊያያቸው አይችልም። እነዚህን ከችሎት ቀንዎ 
በፊት ማስገባት አለቦት። አንዳንድ ፍርድ ቤቶች በችሎቱ ጊዜ ብቻ የሚቀርቡትን ማስረጃዎች 
ግምት ውስጥ አያስገቡም። በካውንቲዎ ውስጥ የግዜ ገደቦችን ስለማስገባት የፍርድ ቤቱን 
ጸሐፊ ይጠይቁ። 

• የትእዛዝ ቅጹን ይሙሉ። በአቤቱታ ላይ ምልክት ያደረጉባቸው ተመሳሳይ ሳጥኖች ላይ 
ምልክት ያድርጉ። ያቀረቡትን ትዕዛዝ እንዲያስገባ ፍርድ ቤቱን መጠየቅ ይችላሉ። 

• ፍርድ ቤቱ ምላሽ ሰጪው የጦር መሳሪያ እንዲያስረክብ እንዲያዝዝ ከፈለጉ፣ በትእዛዙ 
ውስጥ ያለውን "ተአማኒነት ያለው ስጋት" በሚለው ሳጥን ላይ ምልክት ማድረግ አለብዎት።  
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የሰሜን ምዕራብ ፍትህ የዋሽንግተን ስቴት ጥምረት በቤት ውስጥ ብጥብጥ ላይ ለሚሰራው ስራ 
እውቅና ሰጥቷል። እዚህ የተዘረዘሩት የደህንነት እቅድ ጥያቄዎች ከ WCDAV ከተረፉት ጋር የተደረገ 
የደህንነት እቅድ፡- ይመጣሉ ዋና ጽንሰ-ሐሳቦች. 

የህግ ድጋፍ ያግኙ 

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

• በኪንግ ካውንቲ (ከቤት ማስወጣት ወይም ከመከልከል ውጪ) የህግ ጉዳይ 
እያጋጠመዎት ነው?  
በ2-1-1 (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 ውጭ (ከቤት ማስወጣት ወይም ከመከልከል ውጪ) የህግ ጉዳይ 
እያጋጠመዎት ነው? ከ 9፡15 am - 12፡15 pm ባለው የስራ ቀናት በ CLEAR ቀጥታ 
መስመር በ1-888-201-1014 ይደውሉ ወይም በ nwjustice.org/apply-online 
በመስመር ላይ 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. 
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