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لقد تعرضت للعنف المنزلي. ھل یجب  
   ؟(PO)علّي تقدیم أمر حمایة 

 إذا كنت تعیش في والیة واشنطن.   فقط اقرأ ھذا المستند 

   یمكنك العثور على جمیع أوراق الحقائق وحزم "افعلھا بنفسك" التي ترد لھا روابط ھنا في
WashingtonLawHelp.org . 

 من یجب أن یقرأ ھذا؟ 

. الخط الساخن  �ي ض إذا تعرضت لألذى أو المضا�قة أو التهد�د أو المطاردة، �جب أن تتحدث مع برنامج عنف م�ض
�ي هو  ض ي للعنف الم�ض   . SAFE-799-800-1الوطيض

 نقدم هنا معلومات عامة حول اإلغاثة القانون�ة المدن�ة المختلفة المتاحة. 

ي اتخاذ قرار 
ي يوفرها لك القانون. هدفنا هو مساعدتك �ف

نحن ال نقصد إقناعك أو ثن�ك عن طلب الحما�ة اليت
   مستن�ي �شأن أفضل مسار إجراء يناسب حالتك. 

ض للحصول ع� معلومات ونصائح حول حالتك.    ُير�� التحدث مع أحد المحاميني

 ما ھو التعریف القانوني للعنف المنزلي؟  

 : �ي �حدث عندما �قوم شخص ما بواحد مما ��ي ض  ينص قانون وال�ة واشنطن ع� أن العنف الم�ض

ب  • ) أو اإل�ذاء الجسدي ال�ض ي ذلك االعتداء الجن�ي
 واالعتداءات (بما �ض

 �جعلك تخ�ش األذى الجسدي الفوري أو االعتداء •

نت)   • نت (المطاردة ع�� اإلن�ت ي ذلك عن ط��ق مالحقتك ع�� اإلن�ت
 �طاردك، بما �ض

ي إ •
ا، و�تدخل �شكل غ�ي معقول �ض ا أو نفس�� ا أو عاطف�� ي سلوك �سبب لك أذى جسد��

رادتك الحرة  ينخرط �ض
 وح��تك الشخص�ة (التحكم الق�ي)

�ك حم�م حا�ي أو سابق.  ي األذى أو التهد�د هو، �شكل عام، أحد أفراد األ�ة أو �ش
 الشخص الذي يتسبب �ض

؟أوامر الحما�ة: اقرأ  ي ي حماييت
ي المساعدة �ض

ي المديض
 ال�امل.  للتع��ف   هل �مكن للنظام القانويض

tel:1-800-799-7233
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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 ما ھو أمر الحمایة؟  

ي (أمر تطلبه)، صادر عن قاض، يهدف إ� حمايتك من شخص آخر.  
 إنه أمر محكمة مديض

ا:  أ من هذا صح�ح�  �مكنك تقد�م هذا الن�ع من الطلبات إذا كان أ��

A.   إذا كنت تعاني من أذى جسدي، أو إصابة جسدیة، أو اعتداء، أو مطاردة، أو مضایقة غیر قانونیة، أو
 سیطرة قسریة، أو اعتداء جنسي من قبل العائلة أو أحد أفراد األسرة 

B.  تخشى حدوث أذى جسدي وشیك أو إصابة جسدیة على ید أحد أفراد األسرة أو أفراد المنزل 

ا للجميع. تعت�ب أوامر الحما�ة فع ا ج�د� ا للعد�د من األشخاص، ول�نها ل�ست خ�ار� ف�ما ��ي بعض األسئلة    الة جد�
 للنظر فيها.  

 ھل أنا جاھز لتقدیم طلب ألمر الحمایة؟  

ي المحكمة لجلسات االستماع  
ي تتطلب منك التواجد �ض يبدأ التقدم بطلب ألمر الحما�ة عمل�ة المحكمة اليت

 خالل جمع األدلة وتقد�مها.   واالستعداد لجلسات االستماع من

د، عالج الصدمات، المشا�ل المال�ة، المدرسة   •  (الت�ش
ً

قد تحتاج األمور األخرى إ� اهتمامك الفوري أو�
 الجد�دة أو رعا�ة األطفال، وظ�فة جد�دة). 

 قد ال �كون لد�ك معلومات االتصال لخدمة الطرف اآلخر.  •

ا لرؤ�ة المعتدي أو التع • ي المحكمة. قد ال تكون مستعد�
 امل معه �ض

•  . ي
 قد �قوم المعتدي بتوك�ل محاٍم عدوايض

ي جلسة علن�ة.  •
ا لمناقشة أمورك الشخص�ة �ض  قد ال تكون مستعد�

قد يتم الضغط عل�ك لرفع دعوى قانون األ�ة.  قد تكون هناك أسباب وجيهة لعدم الق�ام بذلك. قد ال   •
 �شعر أنك مستعد لرفع دعوى قانون األ�ة. 

ي قض�ة قانون األ�ة. إذا قررت  �مكن للمعت •
ي قض�ة أمر الحما�ة �ض

دي استخدام المعلومات المودعة �ض
ي المستقبل. 

ي المحكمة �ض
 بمفردك رفض قضيتك، ف�مكن للمعتدي استخدام ذلك ضدك �ض

•  .  قد يؤدي تقد�م طلب حما�ة إ� ز�ادة حدة المعتدي أ���

 قد يؤدي تقد�م طلب ألمر الحما�ة إ� محاولة المعتدي لالنتقام منك.   •
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 كم من الوقت یستغرق الحصول على أمر الحمایة؟ 

 :
ً

ا ط���  إنها عمل�ة �ستغرق وقت�

ا.  •  قد ال تتمكن من توك�ل محاٍم �مثلك. قد �كون تمث�ل نفسك صعب�

أطفال للذهاب إ� المحكمة. �مكن أن �كون قد ال تتمكن من أخذ إجازة من العمل أو العثور ع� رعا�ة  •
 هناك تأخ�ي وجلسات استماع متعددة. 

 قد يث�ي المعتدي أش�اء سلب�ة عنك. وس�كون عل�ك الرد.  •

ي المحكمة �جب عل�ك الرد عليها، أو �حدد   •
ة �ض ي (�قدم المعتدي أش�اء كث�ي

قد �صبح المعتدي شد�د التقا�ض
ي المحكمة. المعتدي العد�د من جلسات االستماع) ألن 

ي �مكنهم فيها رؤ�تك �ي �ض  المرة الوح�دة اليت

 ماذا لو حصلت على أمر حمایة ال یعجبني؟  

 ستقرر المحكمة ما �قوله األمر: 

ا مع   • قد تصدر المحكمة أمر حما�ة �سمح للطرف اآلخر ب��ارات مع األطفال أو �منعك من التحرك بع�د�
 األطفال. 

ا �جعل من الصع • ي أي دعوى تتعلق بقانون األ�ة. قد تصدر المحكمة أمر�
 ب عل�ك إثبات قضيتك �ض

ي   •
ا �ض اف مع األطفال، فقد �كون من الصعب تغي�ي ذلك الحق� إذا كان أمر الحما�ة �سمح ب��ارات بدون إ�ش

 قض�ة قانون األ�ة.  

 ماذا لو لم أحصل على أمر حمایة على اإلطالق؟ 

ب منك   ستوقع المحكمة ع� أمر رفض إذا اعتقدت أنك لم تثبت قضيتك. ثم �مكن للمعتدي أن يتصل بك أو �ق�ت
 مرة أخرى. 

إذا لم تفز، فقد �صبح الشخص اآلخر أ��� جرأة ف�ما �فعله. قد �شعرون أنهم كانوا ع� حق و�حاولون   •
ي قض�ة قانون األ�ة.  

 استخدام إنكار أمر الحما�ة ضدك �ض

ا أمر حضانة فقط. قد تعتق • د المحكمة أنك تحاول اختصار الط��ق عن قد تعتقد المحكمة أنك ت��د حق�
 ط��ق طلب ألمر الحما�ة.  

ي خطة   DVإذا رفضت المحكمة طلبك للحصول ع� أمر حما�ة، فقد �صعب عل�ك الحصول ع� قيود  •
�ض

 األبوة واألمومة. 



 
3703AR  2022| سبتمبر 

I have experienced domestic violence. Should I file a 
protection order (PO)? (Arabic) 

 

 
p. 4 

 

     ماذا لو لم أكن أحتاج حقًا إلى أمر حمایة؟

اب منك. تهدف أوامر الحما�ة إ� الحفاظ ع� سالمتك من    خالل منع المعتدي من االتصال بك أو االق�ت

ا من هذا هو ما ت��دە من أمر المحكمة:   �جب أال تتقدم بطلب ألمر الحما�ة إذا كان أ��

ي مؤقت  •  جدول سكيض

 جعل الشخص اآلخر �خ�ج من مكانك  •

 استعادة أطفالك عندما �منعهم الطرف اآلخر منك  •

 األطفالمنع الشخص اآلخر من مغادرة الدولة مع  •

ي تمتل�ها من الشخص اآلخر  •  الحصول ع� األش�اء اليت

ھل یجب أن أقوم برفع دعوى قانون األسرة بدالً من ذلك والحصول على أوامر مؤقتة أو أمر  
 تقییدي؟ 

  على أوامر تتعلق بقضایا تشمل المال، والمكان   كال النوعین من أوامر المحكمةیمكن أن یشتمل
لشخصیة، واإلعالة (النفقة)، والسالمة، وإعالة الطفل، وخطط األبوة الذي تعیش فیھ، واألشیاء ا

 واألمومة، وتولي أوصیاء القضیة. 

ل أو   ض ا أن تدخل المحكمة أوامر تنص ع� من لد�ه حضانة مؤقتة لطفل أو ح�ازة مؤقتة لم�ض إذا كنت ت��د حق�
ي رفع دعوى قانون األ� 

أمر  ، أو حيت أوامر مؤقتةة وطلب س�ارة، فبدً� من تقد�م طلب حما�ة، قد ترغب �ض
 . تقي�دي فوري 

�مكن لألوامر المؤقتة أن تمنحك بعض الحقوق و/أو الحما�ة بعد بدء دعوى قانون األ�ة الخاصة بك، ول�ن قبل  
أن تصبح نهائ�ة. ال تمنح المحا�م هذە األوامر إال بعد توج�ه إشعار للطرف اآلخر، وكانت هناك جلسة استماع أمام  

 قاض� أو مفوض ح�ث �مكن ل�ل طرف التحدث وتقد�م األدلة. 

 : ي �مكنك الحصول عليها، ع� سب�ل المثال ال الح�، ما ��ي  �شمل أنواع الطلبات المؤقتة اليت

 خطة األبوة المؤقتة •

 أمر إعالة الطفل المؤقت  •

 أمر النفقة الزوج�ة المؤقت  •

 أمر تقي�دي مؤقت  •

ل • ض  أمر مؤقت بخصوص ح�ازة م�ض
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 �شأن سداد الفوات�ي  أمر مؤقت •

ي أنواع مختلفة من قضا�ا قانون األ�ة:  •
 لدينا حزم مع نماذج وتعل�مات للحصول ع� أوامر مؤقتة �ض

 قضا�ا األبوة  طلب أوامر قانون األ�ة المؤقتة:  •

 حاالت الطالق  طلب أوامر قانون األ�ة المؤقتة:  •

 ع��ضة لتغي�ي حاالت خطة األبوة واألمومة  طلب أوامر قانون األ�ة المؤقتة:  •

اب منك أو   إذا كانت هذە حالة طارئة وتعتقد أنك بحاجة إ� أمر �منع الطرف اآلخر ع� الفور من االتصال أو االق�ت
ي طلب 

ي حالة منحها، ��ي أوامر التقي�د الفوري ع� الفور وتظل سار�ة  أمر تقي�دي فوريلطفلك، ففكر �ض
. �ض

ي أو المفوض ما إذا كان هناك  المفعول حيت تتمك
ي ذلك الوقت، س�قرر القا�ض

ن المحكمة من عقد جلسة استماع. �ض
 سبب لمواصلة األمر.  

أنت تطلب هذا الطلب عادًة مع إشعار مسبق �س�ط أو بدون   الطوارئ فقط.  �ي لحاالت أوامر التقي�د الفور�ة
أن تثبت أنه ما لم تمنح المحكمة األمر اآلن،  إشعار مسبق للطرف اآلخر. للحصول ع� أمر تقي�دي فوري، �جب 

ر ال �مكن إصالحه س�حدث   .   �ف

ي أنواع مختلفة من قضا�ا قانون األ�ة: 
 لدينا حزم مع نماذج وتعل�مات للحصول ع� أوامر تقي�د�ة فور�ة �ض

 قضا�ا األبوة  طلب أوامر تقي�د فور�ة:  •

 حاالت الطالق  طلب أوامر تقي�د فور�ة:  •

   ع��ضة لتغي�ي حاالت خطة األبوة واألمومة طلب أوامر تقي�د فور�ة:  •

  یمكن أن یكون رفع دعوى قانون األسرة، أو طلب أوامر فوریة أو مؤقتة أمًرا معقًدا. ھذا یعتمد
 .  تحدث مع محام قبل اتخاذ ھذا القرار.على عوامل كثیرة. 

 ماذا لو أردت خطة أمان لنفسي (وألي من أطفالي) بدًال من الذھاب إلى المحكمة؟ 

�ي ع�  ات ض ي للعنف الم�ض �مكنهم إحالتك إ� وكالة محل�ة. �مكن   . SAFE-799-800-1صل بالخط الساخن الوطيض
ي التخط�ط للسالمة.  

ي تلك الوكالة �ض
 أن �ساعدك المحا�ي �ض

ي غضون ذلك، اسأل نفسك هذە األسئلة: 
 �ض

 �ي أ��� مخاوفك؟ ما  •

 ما �ي أول��اتك؟  •

ي األشهر القل�لة المقبلة، وع� المدى الط��ل؟  •
ئ األ��� أهم�ة بالنسبة لك اآلن، و�ض  ما هو ال�ش

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/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


 
3703AR  2022| سبتمبر 

I have experienced domestic violence. Should I file a 
protection order (PO)? (Arabic) 

 

 
p. 6 

 

ي رأ�ك ك�ف حال األطفال؟ •
 �ض

ي لك؟ •  ك�ف تري المخاطر؟ ماذا تعيض

 ما الذي �خ�فك؟ لماذا؟ لما ال؟  •

ي لتح�ي نفسك أنت أو أطفالك؟  •
ي الما�ض

 ماذا فعلت �ض

�كك؟ما �ي  • ي اتخذتها �شأن االتصال ��ش   القرارات اليت

 ما ھي بعض النصائح حول ملء نماذج أمر الحمایة؟ 

ا   . �مكنك أ�ض� �ي ض نامج المح�ي الخاص بالعنف الم�ض تتوفر نماذج أوامر الحما�ة من كاتب المحكمة أو من ال��
 القابلة للطباعة، أو برنامج المقابلة الشخص�ة الخاص بنا،   ك�ف�ة تقد�م طلب حما�ةاستخدام حزمة  

Washington Forms Online ي
 .   gtonLawHelp.orgWashin، لملء االستمارات �ض

    قد یكون لدیك خیار تقدیم طلب حمایة في محكمة  ھل أنت عضو قبلي أو تعیش في مجتمع قبلي أو في محمیة؟
والیة أو محكمة قبلیة.  قد یختلف قانون و/أو عملیة كل قبیلة.  اتصل بالمحكمة القبلیة لمعرفة المزید. (استخدم دلیل  

قد ال تعمل    .) courts-tribal-state-directory/washington-goia.wa.gov/tribalالمحكمة القبلیة على  
 أشكال محكمة الوالیة في المحكمة القبلیة.   

ي ت��د أن تأمر المحكمة بها. إذا لم يتم تحد�د  عند ملء االلتماس، �جب عل�ك تحد�د جم  • يع الم��عات اليت
 الم��ــع، فلن تأمر المحكمة بذلك. 

ي تحتاجها   • إذا كنت تطلب من الطرف اآلخر إعادة متعلقاتك الشخص�ة إل�ك، فضع العنا� المحددة اليت
اب األطفال، وما إ� ذلك).  (جواز السفر، بطاقة االئتمان، الهاتف الخلوي، ع��ة األطفال، مقعد الس�ارة، ألع

ي “ال تكتب  
 . ”أش�اء الطفل“أو   ”أش�ايئ

ا قدر اإلمكان. ضع التار�ــــخ واألسماء وماذا وميت وأين.  • ا وصف�� ي االلتماس، كن محدد�
عند ملء قسم الب�ان �ض

استخدم األسماء بدً� من الضمائر. إذا كنت ال �ستطيع تذكر التار�ــــخ، فضع الوقت من العام الذي حدث  
ء (حول عطلة، الموسم، كم كان عمر طفلك) أو حول كم م�ض من الوقت.  ي  ف�ه ال�ش

ح سبب تقد�مك اآلن.  • ة، فا�ش  إذا حدثت أحدث حادثة لالعتداء منذ ف�ت

ي االلتماس، ركز ع�   •
ي عند ملء قسم الب�ان �ض

ب  التع��ف القانويف أو االعتداء أو األذى   للعنف األ�ي (ال�ض
 الجسدي أو الخوف من األذى أو الهجوم الجسدي الفوري أو المطاردة). 

صف ما حدث عندما تعرضت أنت أو أطفالك القا�ون لألذى الجسدي أو االعتداء الجن�ي أو المطاردة أو  •
 الخوف الوش�ك من تعرضكم لألذى أو االعتداء. 

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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"   أش�اء مثلإن وضع  �جب أن تع�ي التفاص�ل المحددة.  • ا" أو "هدد بقت�ي ا وجسد�� ّ لفظ�� ء إ�ي ي ��ي "زو��
ب، الركل، الدفع، الصفع) الذي  ي ذلك. صف ما �فعله المعتدي (ال�ض ال �ساعد. لن تعرف المحكمة ماذا �عيض

ا. قل ما كنت تخ�ش أن �حدث لك أو   ُ�عت�� اعتداء. ماذا قالوا عندما هددوك؟ ال تقل فقط أنك كنت خائف�
ي �مكنك تقد�مها حول  لطفلك ولم ح ك�ف حدثت اإلصابة. كلما زادت التفاص�ل اليت اذا. إذا أصبت، ا�ش

 ت�فات المعتدي واستجابتك، كان ذلك أفضل. 

تحدث فقط عن اإلساءة الجسد�ة والتهد�دات باألذى الجسدي أو  ال تتحدث عن مشا�ل األبوة واألمومة.  •
 المطاردة.   

ي إثبات ما تقوله الع��ضة الخاصة بك.  قم بتقد�م المستندات مع الع��ضة ال •
ي �ساعد �ض خاصة بك واليت

ي والصور والسجالت الطب�ة وما  
ويض �د اإلل��ت طة والرسائل النص�ة ورسائل ال�� �مكنك استخدام تقار�ر ال�ش

إ� ذلك. �مكنك تقد�م بعض المستندات مثل السجالت الطب�ة وصور معينة مختومة: فال �مكن للجمهور  
ي   مشاهدتها. �جب

عل�ك تقد�م هذە قبل موعد جلسة االستماع الخاصة بك. لن تنظر بعض المحا�م �ض
ي مقاطعتك. 

ي وقت الجلسة. اسأل كاتب المحكمة عن تحد�د المواع�د النهائ�ة �ض
 األدلة المقدمة فقط �ض

ي الع��ضة. �مكنك أن تطلب من المحكمة إدخال   •
ي حددتها �ض امأل نموذج الطلب. حدد نفس الم��عات اليت

ح. األ   مر المق�ت

ي   •
إذا كنت ت��د أن تأمر المحكمة المد� عل�ه بتسل�م األسلحة، �جب أن تحدد م��ــع "تهد�د موثوق به" �ض

 األمر. 

. أسئلة تخط�ط السالمة المدرجة   Northwest Justiceتقر  �ي ض بعمل تحالف وال�ة واشنطن ضد العنف الم�ض
ي من 

 . المفاه�م األساس�ة WCDAV's afety Planning with Survivors:Sهنا تأيت

 الحصول على مساعدة قانونیة 

نت  •    online-nwjustice.org/apply - EAR*OnlineCLباستخدام  قم بتقد�م الطلب ع�ب اإلن�ت

ي مقاطعة  •
(أو الرقم   1-1-2(بخالف اإلخالء أو التع��ق)؟ اتصل بالرقم   Kingهل تواجه مشكلة قانون�ة �ف

ي  
ا إ�  8:00) طوال أ�ام األسب�ع من 9274-211-877-1المجايض مساًء. س�قومون ب�حالتك   6:00صباح�

ي المساعدة من مقدم المساعدة القانون�ة. 
 لتل�ت

(بخالف اإلخالء أو التع��ق)؟ اتصل بالخط الساخن  Kingهل تواجه مشكلة قانون�ة خارج مقاطعة  •
CLEAR   ض   1014-201-888-1ع� الرقم ي أ�ام األسب�ع بني

ا  9:15�ض ا   12:15 -صباح� ا أو قدم طلب� ظهر�
نت ع�     . online-nwjustice.org/applyع�� اإلن�ت

 1-855-657-8387اتصل ع�  هل تواجه الطرد؟ •

 1-800-606-4819صل ع� ات مواجهة حبس الرهن؟ •

https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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ا   • ) 60ل�بار السن (الذين تبلغ أعمارهم �مكن أ�ض� ا أو أ���  Kingممن لديهم مشكلة قانون�ة خارج   عام�
County  االتصال بـCLEAR*Sr   7111-387-888-1ع� الرقم . 

ض من   خدمة  االتصال بأي من هذە األرقام باستخدام  الصم أو ضعاف السمع أو ضعاف النطق�مكن للمتصلني
ي تختارها.  ح�ل اليت  ال�ت

ف الفور�ن.  جمني  يتم توف�ي الم�ت

   یوفر ھذا المنشور معلومات عامة بشأن حقوقك ومسؤولیاتك.  ولیس الھدف منھ استخدامھ بدیالً عن مشورة قانونیة محددة.
 ©2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

 ولألفراد ألغراض غیر تجاریة فقط.) Alliance for Equal Justice(تم منح إذن النسخ والتوزیع لـ 
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