
 إشعار إلى المّدَعى علیھ * فیما یخص األمر التقییدي لمنع اإلساءة.

ھذه المعلومات عن األمر التقییدي لمنع اإلساءة توضح شروط ھذا األمر. الرجاء قراءة ھذا األمر بإمعان. 
ھو الذي یستطیع تغییر ھذا األمر. إنَّ األمر التقییدي ھو أمر من المحكمة. وھذا یعني أن القاضي وحده 

ولیس باستطاعة الشخص الذي طلب ھذا األمر أن یغیره أو یوقفھ إالّ بالرجوع إلى المحكمة. حتى لو طلب 
لألمر التقییدي ، إالً  سُیعتبر خرقافھذا األمر، لالُمّدعي منك ، أو وافق ، أو سمح لك بأشیاء محظورة وفق 

یسمح لك بذلك.إذا غیر القاضي في ھذا األمر ل  

. إذا ما ُوجدت ُمذنبا ، لخرق إّن األمر التقییدي ھو أمر مدني، إالّ أّن خرق ھذا األمر یعتبر جریمة جنائّیة
ك في یتم وضعاألمر التقییدي، فمن الممكن أن تذھب للسجن لمدة تصل إلى سنتین ونصف السنة، و(أو) 

( وباإلضافة ( حتى لو كانت تكملة وبدون دلیل) ممكن حالة إدانة مع وقف العقوبة. إّن اإلدانة الجنائّیة 
ألشیاء أٌخرى) أن ُتأّثر على إمكانّیة حصولك على وظیفة، وعلى إسكان عام، أو على جنسّیة، أو على 

إمكانیة ترحیلك من البلد. وإذا ما الحظت الشرطة خرقا لألمر التقییدي ، أو كان لدیھا دافعا مقنعا لخرقك 
فإّن خرق یدي ، فإّن الشرطة ُملزمة باعتقالك. وإذا كنت في حالة إدانة مع وقف العقوبة، لھذا األمر التقی

 األمر التقییدي قد ُیعتبر كذلك خرقا لحالة اإلدانة مع وقف العقوبة تلك. 

                                          إساءة معاملة المّدعي، فھذا یعني:                     إذا تم أمُرك بعدم 

 بأنك ال تستطیع أن تعتدي جسدّیا على المّدعي أو أن تھّدده. •
بأنك ال تستطیع أن تقوم بأي عمل قد یعطي المّدعي سببا للشعور بالخوف من أن ُتسبب لھ أذى    •

 جسدي.
 .على ممارسة الجنس قسرا. جبار المّدعيبأنك یجب أن ال تستخدم القوة أو التھدید من أي نوع، إل •

 إذا تم أمُرك بعدم اإلتصال بالمدعي، فھذا یعني:

 بأّنك ال تستطیع العیش مع الُمّدعي. •
بأّنك یجب علیك البقاء بعیدا عن المدعي بالمسافة المذكورة بھذا األمر، وعادة ما تكون ھذه المسافة  •

 محّددة بعدد معّین من األقدام أو الیاردات.
اإلّتصال بالُمّدعي بأي شكل من األشكال. وھذا یتضّمن ، ولكن ال یقتصر على،  بأنك ال تستطیع •

المكالمات الھاتفّیة، الرسائل القصیرة، الرسائل من خالل البرید اإللكتروني، الكروت، والھدایا. وال 
یحق لك اإلّتصال بالُمَدعي من خالل األصدقاء، أو األقارب ( بمن میھم األطفال)، أو الجیران، أو 

أو التویتر، من خالل أي شخص أخر، أو من خالل إرسال أو نشر رسائل على صفحات الفیسبوك، 
األمر التقییدي على أو السناب تشات، أو اللینكد إّن، أو على أي موقع لشبكة إجتماعّیة، إالّ إذا نّص 

 السماح بذلك.
بأّنك إذا كنت في مكان ما، وحضر المّدعي إلى ذلك المكان بالذات، فیجب علیك ترك المكان بأسرع  •

 لھ.وقت ممكن، حتى ولو ُكنت موجودا في ذلك المكان قب

FA-17 (08/18) Notice to Defendant Regarding Abuse Prevention (Retraining) Order –Arabic (02/15) 
 



 

 إذا تم أمُرك بإخالء مكان اإلقامة أو السكن، فھذا یعني:

بأنھ یجب علیك إخالء مكان إقامتك ، وعلى الفور، وأن تبقى بعیدا عن ذلك العنوان طالما أن األمر  •
حتى في حالة عدم تواجد المّدعي التقییدي ساري المفعول. یجب علیك البقاء بعیدا عن ذلك العنوان 

وإذا كان مكان السكن عبارة عن شقة، فمن المحتمل أن یتم أمرك باإلبتعاد عن في ذلك العنوان. 
 المبنى بأكملھ، وحتى في حالة كون عقد اإلیجار بإسمك.

 بأّنھ لیس بإمكانك إنزال أي خراب في مكان السكن وبأیة طریقة كانت. •
المّدعي. وھذه األوامر أو الحیلولة دون وصول البرید الى  بأنھ لیس بإمكانك إیقاف أّي من المرافق •

 تطّبق حتى ولو أن عقد اإلیجار و /أو المرافق بإسمك.

 إذا تم أمرك بأن تبقى بعیدا عن مكان عمل المّدعي، فھذا یعني:

مكان عمل المّدعي طالما أن األمر التقییدي ساري المفعول. بأنك یجب علیك البقاء بعیدا عن  •
حتى ولو لم یكن المّدعي موجودا في ذلك العنوان في ویجب علیك البقاء بعیدا عن ذلك العنوان 

 وقت ما.

 تم أمرك بتسلیم أسلحتك الّناریة، فھذا یعني: إذا

،وعلى الفور، تسلیم أیة اسلحة ناریة، أو ذخیرة، أو رخصة لحمل أسلحة ناریة، بأّنك یجب علیك  •
 كورة في األمر التقییدي.أو بطاقة التعریف عن األسلحة الناریة التي بحوزتك لدائرة الشرطة المذ

 بأنھ ال یحق لك شراء أیة أسلحة ناریة أو ذخیرة ، طالما أّن األمر التقییدي ساري المفعول. •

 قانونّیة على األطفال ، فھذا یعني:الوصایة الالمّدعي تم منح إذا 

 بأن األطفال سیعیشون مع المّدعي إالّ إذا، أو حتى یغّیر القاضي ھذا االمر. •

 بعدم اإلتصال باألطفال، فھذا یعني: إذا تم أمرك

بأنھ یجب علیك البقاء مسافة معینة ، محسوبة باألقدام أو بالیاردات، بعیدا عن األطفال ( ھذه  •
ولیس بإستطاعتك اإلتصال باألطفال طالما أّن األمر فة مذكورة ضمن األمر التقییدي). المسا

 محكمة الؤصایة واألسرة. التقییدي ساري المفعول، إالّ إذا، أو حتى تسمح بذلك
بأن یكون علیك اإلبتعاد بمسافة معینة ومحددة باألقدام أو بالیاردات بأنھ قد یذكر في األمر التقییدي  •

 عن مدرسة األطفال أو عن الحضانة.
بأنھ إذا كان مسموحا لك اإلتصال باألطفال ولیس بالمّدعي، واألطفال یسكنون مع المّدعي، فیجب  •

علیك أخذ الحیطة والتحدث مع األطفال فقط. ولیس باستطاعتك التحدث أو اإلتصال، وبأّي شكل 
القوانین التي تسمح لك باإلتصال مع إتباع الدقة في من األشكال، مع المّدعي. ویجب علیك 
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ألطفال، بما في ذلك الكیفیة والوقت المسموح لك لإلتصال بھم. ویجب أن ال تتصل برقم الھاتف ا
 األرضي للمنزل إالّ إذا سمح لك األمر التقییدي بذلك على وجھ التحدید.

، قرار األمر التقییدي، أصدرت محكمة المقاطعة، أو بلدیة بوسطن، أو المحكمة العلیابأنھ وبعد ما  •
یة ضد المدعي في محكمة الوصایة واألسرة، فإّن لدى قاضي محكمة الوصایة لدیك قض وكان

صالحّیة تغییر، أو حتى، وقف األمر التقییدي، إذا ما دعت الحاجة، إلنھاء أیة تضاُرب ما واألسرة 
فعلى سبیل المثال، بین األمر التقییدي واألمر الصادر في قضّیة تابعة لمحكمة الوصایة واألسرة. 

جدوال لألُبّوة واألُمومة، فعندھا باستطاعة قاضي محكمة قاضي محكمة الوصایة واألُسرة إذا منح 
بجدول األبوة  الوصایة واالسرة أن یغیر شرط "عدم اإلتصال" المذكور في األمر التقییدي، لیسمح

واألمومة، وباستطاعتھ أیضا أن یغیر شرط " البقاء بعیدا" المذكور في األمر التقییدي، لیسمح 
بأوقات معّینة إلصطحاب األطفال وإلعادتھم. وعلى أن تبقى جمیع أجزاء األمر التقییدي، والتي ال 

 تتعارض مع أمر محكمة الوصایة واألسرة، أن تبقى ساریة المفعول.

 كیف أستطیع الحصول على مقتنیاتي؟

وبصحبة الشرطة، إلى إذا تم أمرك بالبقاء بعیدا عن منزلك، فقد یسمح لك األمر التقییدي بأن تذھب ، 
المنزل ألخذ مقتنیاتك الخاّصة، وبوقت متفق علیھ مع المّدعي. ویجب علیك اإلتصال بالشرطة المحلّّیة 

  لإلتفاق على وقت مناسب الصطحابك إلى المنزل ألخذ مالبسك ومقتنیات أخرى قد تكون بحاجتھا.

 یجب معرفتھا: أمور ھامة

، وإن إسم وموقع المحكمة الصفحة الثانیة من األمر التقییدي.  ور فيتاریخ جلسة اإلستماع القادمة مذكإن 
صفحة األمر التقییدي. وأثناء الجلسة، سیستمع یسار، مذكور في أعلى التي أصدرت ھذا األمر التقییدي

القاضي لألدلة المقّدمة من كال الطرفین، وسیقرر إما في وجوب إستمراریة األمر التقییدي بصورتھ الحالّیة، 
تحضر إلى جلسة وإذا لم أو في وجوب تغییره بأي طریقة كانت، أو في وجوب إنھاء صالحیتھ ( وقفھ). 

 اإلستماع المذكورة بعد إستالمك إشعارا بذلك، وحضر المّدعي، فقد یتم تمدید األمر التقییدي لمدة سنة.

أصدرت  للمحكمة التيالذھاب وإذا أردت تغییر أو وقف األمر التقییدي من بعد إصداره، فبإمكانك 
التقییدي، والتقدم بطلب للقاضي لیغیر أو لیوقف األمر التقییدي. إن الدوام الرسمي عادة للمحاكم یكون األمر

وفي حالة مساءا.  4:30وحتى الساعة  صباحا 8:30إبتداء من یوم اإلثنین إلى یوم الجمعة، ومن الساعة 
استطاعة القاضي أن یغیر األمر التقییدي فقط إذا أثبّت أن إصدار األمر التقییدي بحسب جلسة اإلستماع، فب

ھناك تغییرا في الظروف المحیطة. وحتى تستطیع أن تطلب وقف ھذا األمر التقییدي وقبل موعد إنتھاء 
أن ُتثِبت للقاضي بأنھ قد حدث تغییرا أساسیا في الظروف المحیطة. وباستطاعة صالحیتھ، فیجب علیك 
تب اإلستقبال أو مكتب الحاجب مساعدتك في تعبئة الوثائق الضروریة لتقدیم الطلب. موظفو المحكمة في مك

بذلك للمدعي. وسیقوم موظفو وبعد تقدیمك للطلب، فقد یتم جدولة موعد لجلسة إستماع، وسیتم تسلیم إشعار 
إلشعار بموعد المحكمة بإعالمك إذا ما سیقومون بإبالغ المّدعي، أو إذا استوجب األمر بأن تقوم بإرسال ا

 بالبرید.الجلسة للمدعي 
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