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ਮ� ਘਰੇਲੂ ਿਹਸੰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ (PO) 
ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਪੜ� ੋਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਂਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ।  

 ਤੁਸੀ ਂਸਾਰੀਆ ਂਤਥੱ ਸ਼ੀਟਾ ਂਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ ਪਿੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਇੱਥ ੇ
ਿਦੱਤੇ WashingtonLawHelp.org ਿਲੰਕ ‘ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਇਹ ਿਕਸ ਨੰੂ ਪੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਸਟਾਕ 

(ਿਪੱਛਾ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਹੌਟਲਾਈਨ  
1-800-799-SAFE ਹੈ।  

ਅਸੀ ਂਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵਖੱ ਨਾਗਿਰਕ ਕਨੰੂਨੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆਵਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾ ਂਿਨਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 
ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਫ਼ਸੈਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਲਈ ਿਕਸ ੇਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ।  

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹ?ੈ  

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨੰੂਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਉਦ� ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੇਠਾਂ ਿਲਿਖਆ 
ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਿਤਆਚਾਰ (ਿਜਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਸਮੇਤ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾਉਦਂਾ ਹੈ 

tel:1-800-799-7233
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• ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਤ� ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਾਕ ਕਰਨ (ਸਾਈਬਰਸਟਾਿਕੰਗ) ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੱ ੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਜਾਂ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ (ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਨਯੰਤਰਣ) ਿਵੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਂਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ 
ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੂਰੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦਸ਼ੇ: ਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਕਨੰੂਨ ਿਸਸਟਮ ਮਨੰੈ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੜ�।ੋ  

PO ਕੀ ਹ?ੈ  

ਇਹ ਨਾਗਿਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹ ੈ(ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਿਜਸਦੀ ਤੁਸੀ ਂਮੰਗ ਕਰਦ ੇਹੋ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦ ੇਨਾਲ ਜੱਜ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਸਚੱ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

A. ਤੁਸੀ ਂਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ, ਹਮਲਾ, ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅੱਿਤਆਚਾਰ, 

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਨਯੰਤਰਣ, ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦਆੁਰਾ ਿਜਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ  

B. ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਦਆੁਰਾ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਂਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ 
ਡਰ ਹੈ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਲਈ 
ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ ਨਹੀ ਂਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਹੇਠਾ ਂਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ।  

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
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
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ਕੀ ਮ� PO ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ?  

PO ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕਠੱਾ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਕ ੇਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

• ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰੰਤ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ, ਸਦਮ ੇਲਈ 
ਇਲਾਜ, ਿਵੱਤੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਨਵੀ ਂਨੌਕਰੀ)।  

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਦਜੂੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵੋ।  

• ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਸੱੇ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਖੁੱਲ� ੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਨਾ ਹੋਵੋ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅਿਜਹਾ ਨਾ 

ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਮਾਮਲਾ 

ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ PO ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਿਤਆਚਾਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• PO ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• PO ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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PO ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗਦਾ ਹ?ੈ 

ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ: 

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਾ ਹਵੋੋ। ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਕੰਮ ਤ� ਛੱੁਟੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕ� ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ 
ਕਰ ਸਕ�। ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

• ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 

ਪਵੇਗਾ। 

• ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੂਬ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ 
ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ 
ਿਵੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਉਹ PO ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਨੰੂੈ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਂਤਾ ਂਕੀ?  

ਅਦਾਲਤ ਤਅੈ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: 

• ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ PO ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ੋਦਜੂੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਦਰੂ ਜਾਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 

• ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ PO ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਿਬਨਾਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਇਸਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ PO ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂਿਮਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗ?ੇ 

ਅਦਾਲਤ ਅਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ‘ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਕੇਰ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ 
ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ। ਿਫਰ ਅਿੱਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਬੁਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ ੇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਿਜੱਤਦੇ, ਤਾਂ ਦਜੂਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਲੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ 

ਨੰੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ PO ਦ ੇਇਨਕਾਰ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

• ਅਦਾਲਤ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਹਰਾਸਤ ਦਾ ਹਕੁਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ।ੋ ਅਦਾਲਤ ਸੋਚ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂPO ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੈਿਲਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  

• ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ PO ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਣ-
ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ DV ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵਚੱ PO ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁਦੰੀ ਤਾ ਂਕੀ?   

ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ ੇਆਉਣ ਤ� ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ PO ਦਾਇਰ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤ� ਇਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦ ੇ

ਹੋ: 

• ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 

• ਦਜੂੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਦ� ਦਜੂੀ ਿਧਰ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤ� ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ 

• ਦਜੂੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ 

• ਦਜੂੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 
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ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾ ਂਿਰਸਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਰਡਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਵਾ ਂਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਪੈਸ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਿਨੱਜੀ ਵਸਤੂਆਂ, 

ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ), ਸੁਰੱਿਖਆ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ 
ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਡਂ ਲਾਈਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ੋਿਕ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਕਰੇ ਿਕ ਬੱਚਾ ਿਜਸ ਕੋਲ ਥੋੜ� ੇਸਮ� 
ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜਸਦਾ ਘਰ ਜਾ ਂਵਾਹਨ 'ਤ ੇਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀ ਂਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ 

ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਿਰਸਟ�ਿੇਨੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਕੇਸ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁੱਝ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ਼ ਤਾ ਂ
ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਦਜੂੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜੱ ਜਾ ਂਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ 
ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਲੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜ ੋਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ: 

• ਅਸਥਾਈ ਸਰਪ�ਰਸਤੀ ਯੋਜਨਾ 

• ਅਸਥਾਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 

• ਅਸਥਾਈ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦੇਸ਼ 

• ਅਸਥਾਈ ਿਰਸਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਰਡਰ 

• ਘਰ ਉਤੱੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ 

• ਿਬੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚੱ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ 

ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਕਸੇਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ 

ਦੇ ਪੈਿਕਟ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ: 
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• ਅਸਥਾਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ: ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਕੇਸ 

• ਅਸਥਾਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ: ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ 

• ਅਸਥਾਈ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ: ਸਰਪ�ਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯਾਚਕਾ ਦ ੇਕੇਸ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਜੂੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਨੇੜ ੇਆਉਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤਤਕਾਲ 
ਿਰਸਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਤਤਕਾਲ ਿਰਸਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਰਡਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ ਿਵਚੱ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤਕੱ ਲਾਗੂ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। 
ਉਸ ਸਮ�, ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ�ਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀ।ਂ  

ਤਤਕਾਲ ਿਰਸਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਦਸ਼ੇ ਿਸਰਫ਼ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਂਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਜੂੀ ਿਧਰ ਨੰੂ 
ਥੋੜ�ੀ ਜਾ ਂਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤ ੇਇਸ ਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਮਗੰ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਤਤਕਾਲ ਿਰਸਟ�ਿੇਨੰਗ ਆਦਸ਼ੇ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹਣੇੁ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂ

ਕਰਦੀ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�ਾਂ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਕਸੇਾਂ ਿਵੱਚ ਤਤਕਾਲ ਿਰਸਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਰਡਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਿਕਟ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ: 

• ਤਤਕਾਲ ਿਰਸਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਰਡਰਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ: ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਕੇਸ 

• ਤਤਕਾਲ ਿਰਸਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਰਡਰਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ: ਤਲਾਕ ਦ ੇਕੇਸ  

• ਤਤਕਾਲ ਿਰਸਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਰਡਰਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ: ਸਰਪ�ਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਚਕਾ 
ਦੇ ਕੇਸ  

 ਭਾਵ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਤਤਕਾਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਉਤੱੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।   

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
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
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
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
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ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੰੂੈ ਖੁਦ ਲਈ (ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ) 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾ ਂਕੀ? 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-800-799-SAFE ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ 
ਏਜੰਸੀ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਦੁ ਤ� ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ: 

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਿਚੰਤਾ ਕੀ ਹੈ? 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਣੁ, ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਿਵਚੱ ਕੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਕਵ� ਹਨ? 

• ਤੁਸੀ ਂਜੋਿਖਮਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਦੇਖਦੇ ਹ?ੋ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ਤ� ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹ?ੈ ਿਕਉ?ਂ ਿਕਉ ਂਨਹੀ?ਂ 

• ਤੁਸੀ ਂਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

• ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ? 

PO ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦ ੇਕੁਝੱ ਸਝਾਅ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਦ ੇਫਾਰਮ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਕਲਰਕ ਕੋਲ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਂWashingtonLawHelp.org ‘ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਪ�ੰਟ 
ਕਰਨ ਯੋਗ  
ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਿਕਵ� ਦਾਇਰ ਕਰੀਏ ਪੈਿਕਟ, ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਰੋ ਸਾਿਖਆਤਕਾਰ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

 ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕਬੀਲੇ ਦ ੇਮ�ਬਰ ਹ ੋਜਾਂ ਿਕਸ ੇਕਬੀਲਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹੋ ਜਾਂ 
ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ?  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਂਕਬੀਲਾਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਹਰੇਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕਡੋ 

tel:1-800-799-7233
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
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ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵੱਖਰੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।  ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਬੀਲਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
(goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts ‘ਤੇ ਜਾ 
ਕੇ ਕਬੀਲਾਈ ਅਦਾਲਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।) ਕਬੀਲਾਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਰਾਜ 
ਅਦਾਲਤ ਫਾਰਮ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ।   

• ਯਾਚਕਾ ਭਰਦ ੇਸਮ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਂਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 

ਅਦਾਲਤ ਇਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਂਦੇਵੇਗੀ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਮੰਗ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਿਕ ਦਜੂੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਨੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਆਈਟਮਾਂ (ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ, ਸੈੱਲ ਫ਼ਨੋ, ਸਟ�ਲੋਰ, ਕਾਰ ਸੀਟ, 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਖਡੌਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। “ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ” ਜਾਂ “ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ” ਨਾ ਿਲਖੋ। 

• ਯਾਚਕਾ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਭਰਦ ੇਸਮ�, ਿਜਨੰਾ ਹੋ ਸਕ ੇਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ 
ਿਲਖੋ। ਿਮਤੀ, ਨਾਮ, ਕੀ, ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਭਰੋ। ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਮਤੀ ਯਾਦ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾ ਂਪਾਓ ਜਦ� ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ (ਿਕਸੇ ਛੱੁਟੀ ਦ ੇਨੇੜ,ੇ 
ਸੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਉਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ) ਜਾਂ ਿਕਨੇੰ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

• ਜੇਕਰ ਦਰੁਿਵਹਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਹਣੇੁ ਕੁੱਝ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾਂ ਵਾਪਰ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ 
ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਹਣੁ ਿਕਉ ਂਦਾਇਰ ਕਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

• ਯਾਚਕਾ ਦੇ ਿਬਆਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਭਰਦੇ ਸਮ�, ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖੋ (ਮਾਰਨਾ, ਦਰੁਿਵਹਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ 
ਦਰੁਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਿਕੰਗ ਦਾ ਡਰ) 

• ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਿਕ ਓਦ� ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਗਆ, ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰ 
ਿਬਠਾਇਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਿੱਤਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਤੁਸੀ ਂਿਸਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। “ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਦਰੁਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਜਾਂ “ਉਸਨੇ ਮਨੰੂੈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ” ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਿਲਖਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗੀ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਵਰਣਨ 

ਕਰੋ ਿਕ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਥੱਪੜ 

https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
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ਮਾਰਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਦਰੁਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਦ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਮਕੀ ਿਦਦੰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਨਾ 

ਕਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਤ� ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਉ।ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਟੋ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਿਕ ਸੱਟ ਿਕਉ ਂ

ਲੱਗੀ। ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਂਿਜੰਨੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓਗੇ ਉਨ�ਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਸਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਦਰੁਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 

ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਟਾਿਕੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।   

• ਆਪਣੀ ਯਾਚਕਾ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਜ ੋਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਚਕਾ ਕੀ 
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਪੁਿਲਸ ਿਰਪੋਰਟਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਿਹਆਂ, ਈਮਲੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਆਿਦ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਂਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਜਨਤਾ ਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 

ਿਮਤੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂ

ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅੰਤਮ ਿਮਤੀਆ ਂਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। 

• ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰੋ। ਉਨ�ਾ ਂਬਾਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜ ੋਤੁਸੀ ਂਯਾਚਕਾ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ 

ਸਨ। ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਸੁਟੱਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਦੇਸ਼ 
ਿਵੱਚ “ਪ�ਮਾਿਣਤ ਧਮਕੀ” ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।  

ਨੋਰਥਵੈਸਟ ਜਸਿਟਸ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇੱਥ ੇਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ਸ਼ਨ WCDAV ਦ ੇਪੀਿੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ: 
ਮੂਲ ਸਕੰਲਪ ਤ� ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

 

 

https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
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ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ 

• ਇੱਥੇ CLEAR*Online ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ - nwjustice.org/apply-

online  

• ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ/King County ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮਿੱਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਬਦੇਖ਼ਲੀ ਜਾਂ 

ਰਿਹਨਬੰਦੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ)? ਕਮੰਕਾਜੀ ਿਦਹਾਿੜਆ ਂ‘ਤ ੇਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ 2-1-1 

(ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ�ੀ 1-877-211-9274) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਤਾ 
ਨੰੂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

• ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ/King County ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸ ੇਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

(ਬੇਦਖਲੀ ਜਾ ਂਰਿਹਨਬੰਦੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ)? CLEAR ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-888-201-1014 'ਤੇ 

ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਤ� ਦਪੁਿਹਰ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 

nwjustice.org/apply-online 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।  

• ਕੀ ਘਰ� ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? 1-855-657-8387 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ (ਰਿਹਨਬੰਦੀ) ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 1-800-606-4819 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

• ਿਕੰਗ ਕਾਉਟਂੀ/King County ਤ� ਬਾਹਰ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਉਮਰ 60 ਅਤੇ ਇਸ 
ਤ� ਵੱਧ) ਵੀ CLEAR*Sr ਨੰੂ 1-888-387-7111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਿਵਚੱ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਿਰਲੇਅ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਅਨੁਵਾਦਕ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ। 

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਾਉਦਂਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਸ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜ� ਨਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ।  

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

(Alliance for Equal Justice ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਸਰਫ਼ ਗੈਰ-ਿਵਵਸਾਇਕ 

ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।) 
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