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 العنف األسري من حماية أمر  الحصول علىكيفية 
 

الوطني ل  .911إذا كنت تتعرض لخطر مباشر، اتصل على الرقم   بالخط الساخن  المنزلي على الرقميمكنك كذلك االتصال   لعنف 
1-800-799-SAFE (7233)  3224-787-800-1و (TTY)  لة نصيةارس إرسالأو "start"  88788إلى  . 

 

العنككف ارسككر  ضككيايا ب  علككى اصككاور لوطككأ خنككة أاككات ع،ككر اانمرنكك،  ويككي المكم،ككة  ويككي ارا ككز اا ككوا  الخا ككة يمكنككك أت تع ككر
 :طكككككالأ  االعمكككككلا  ال نسكككككيطكككككيايا را كككككز إ كككككوا  وا للع ككككور علككككى اصكككككاور ايليككككة ب كككك ت العنككككف ارسككككر  . واالعمكككككلا  ال نسكككككي

programs/-help/member-https://andvsa.org/find. 
 

 . عنلك الميلية  الميكمة اساعلة اطلب لممرجم  تيماج أو أسئلة لليك كان، اذا
 

 ؟العنف األسري ذا يعني أمر الحماية من  ما
ا آخر للقيام أو علم القيام ب،عض اراور المي تيايظ على سالامك. ا ال   شخص    اليماية وي اريقوم القاطي بموقيأ أار   •

 ا عنك وعلم االتصال بك.ال،قا  بعيل  ار اليماية عاوة ان ال خص اآلخر تنلب أوا
بارتكاب عمل ان   • اا  قام شخص  يي حال  أار حماية  لنلب  للميكمة  بالمماس  تمقلم  أت  ارسر  يمكنك  طلك.   العنف 

 ا أت تمقلم بالمماس نيابة عن أطفالك أو شخص تكوت أن، الو ي القانوني له.يمكنك أيض  
رطة عن جريمة يي أ   ال غ  بالغ ال رطة عن جريمة. لليك اليق ابالا ل إ  ليسول على أار حماية  إت طلب اليص •

 .  وق، ت ا
ك • المالية  المعليمات  اليمايةتوطح  أار  على  اليصول  طلب  ارسر    يفية  العنف  اعلواات  ان  على  اليصول  يمكنك   .

 . courts.info/pub22-akإطايية على 

 كيف أطلب أمر الحماية من المحكمة؟ 
 قابلة للمع،ئة  PDFنماذج 
. ر  ر ان شخص واحل  DV-100  اسمخلم نموذج الممعلق ب خص واحل العنف ارسر  المماس رار اليماية ان تقليم  •

 . 100M-DV) ا ال  أن، وأطفالك(  اسمخلم 
 .courts.info/dvforms-ak :يرة على اانمرن، علىامو  العنف ارسر   ل أشكال  •
        

 ( Petition Wizard) اعالج االلمماسات

برنااج    وهو  (Petition Wizard)  اعالج االلمماساتيمكنك اسمخلام    ا،اشرة بلال ان تع،ئة نموذج االلمماس   •
اا تقليمه على  يمكنك  المماس  على  تيصل  سوف  ارار   نهاية  يي  بذلك.  القيام  يي  إرشاوك  يمكنه  نمرن، 
 للميكمة.

 .courts.info/dvwizard-ak ا علىلكمروني  إاموير   •

 ؟ االلتماسكيف يمكنني تعبئة 
  ي ن، اقلم  شخصي ا  قم، بمع،ئة االلمماس  إذا ار اليماية.  اليماية ب   له  روي  م  س  الذ   ال خص  وه "اقلم االلمماس"    :االلتماس  ممقد   

 . مب اسم النفل  وتاريخ ايالوه والعالقة المي تربنك بهال قا ر  يكوت النفل هو الملممس.  األت االلمماس لنف  إذاااللمماس. 

 

https://andvsa.org/find-help/member-programs/
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/pub-22.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-100-127-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-100-127-multi.pdf
https://courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv
http://akcipowizard.truefiling.com/
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  واسم عائلمه سم الملعى عليه  ا   تعنياليماية ان يعله. ي ب عليك أت   مم طلب     "الملعى عليه" هو ال خص الذ  :دعى عليهالم  
أو  والل النفل أو ال خص الو ي عليه ا تقليم اسما  يكوت افيل  . يي حال كات الملعى عليه طفال قا ر  هكن، تعري  إذاوتاريخ ايالوه 

 ا.شخص آخر اسؤول عنه قانوني   أ 

 رقم والئه نيابة عنك. السيقوم اوظفو الميكمة بميل ل  – ال تكمب على هذا السنر :رقم القضية
 

 أنواع أوامر الحماية التي يمكنك أن تطلبها لنفسك. 
حماية يورية. ارار  عليه( ويمنيك هذا  ان طرف واحل يي غياب الملعى    اا أار  أيض    )ويسمى   ألجلقصير االأمر الحماية   •

ا على اا تكم،ه ييه اعمماو    هأو ريض  . يسمنيأ القاطي ق،ول االلمماسا اا لم يقم القاطي بممل ل التها  لع رين  و سممر  وي 
يقط واا ت هل به يي جلسة االسمماع  يي حال كات هناك جلسة اسمماع. يمكن للقاطي أت يمنح أار اليماية ووت إبالغ  

قلا،   أنك  عليه  أت  المماس    الملعى  وووت  عليه.ا   للملعى  اضنر    يسممأ  تنلب  الس،  أنك  عليه  الملعى  أار    ابالغ 
 نك  ب الملعى عليه  إبالغ    ،  حاولوأخ،ر القاطي كيف    المربأ على النموذج  طأ عالاة يي  ولكن إذا قم، بذلك   حماية
 أار اليماية.  ،طل، 

بعل جلسة  ارجل يقطيمكن للقاطي أت يمنح أار حماية طويل  الذ  يمكن أت تصل الته لعام.  طويل األجلالالحماية  أمر •
ب لسة االسمماع ق،ل ذلك بع رة أيام على ارقل وأت تماح له ير ة    اسمماع. ي ب أت ييصل الملعى عليه على إشعار
عليه   الملعى  تلقي  حال  يي  ال لسة.  يي  حضو   ا إشعار  الميلث  علم  اخمار  بإاكات ولكنه  يال  زال  االسمماع   جلسة  ر 

 .السمماع هم ط،اط ال رطة أو شرطة الواليةالملعى عليه ب لسة ا طي انح ارار. المسؤولوت عن ت،ليغ القا

إذا كن،  اأوامر قصيرة وطويلة األجل مع   • النوعين ان النل،ات     تريل  .  كال المربعين يي عريضة االلمماس. يي    حلوكال 
عنلاا يقرر القاطي أار    سمماعالجلسة ااوعل  الميكمة    ا قصير ارجل  سميلووتم انيك أار    ا ارارين اع    حال طل،،  
لم  مم انح أار    إذانويل ارجل.  موير للملعى عليه ير ة حضور جلسة االسمماع والنعن يي أار اليماية.  الاليماية  
 ارجل.  نويلبخصوص ارار الا ل لسة اسمماع تيلو الميكمة أو ال تيلو اوعل   ارجل يقلقصير الاليماية 

اأ    ي ب أت يكوت لك عالقة اعينة   العنف ارسر  . لكي تيصل على أار حماية ان  االلتماس والمدعى عليه  مالعالقة بين مقد
نوع عالقمك   المربأ الذ   ناسب طأ عالاة ييان هذه المعليمات.  5يي الصفية  ط،يعة العالقاتة تصف وجل قائمت الملعى عليه.  
أو المالحقة. لليصول على أار حماية ان االعملا  ال نسي    اؤهال    لم يكن لك أ  نوع ان هذه العالقات  يقل تكوت   إذا  يي النموذج.

   ( لليصول على اعلواات إطايية.CIV-751 )نموذج تعليمات طلب أار اليماية ان المالحقة أو االعملا  ال نسي انظر

اجة رت   عليه أت ييلو اا إذا كان، جريمة العنف ارسر  قل وقع،. ال حصلر القاطي أار حمايةرجل أت ي   .ف العنف األسري ص  
  حاول و تيل ل أ ها حلث، لك  لكنك تيماج لو ف تفا يل اا قام به الملعى عليه اعك أو اأ أطفالكأتعرف أسما  هذه ال رائم  

 وجل قائمة ب رائم العنف ارسر  يي نهاية هذه المعليمات. ت ها. أت تلرج المواريخ واراا ن إت كن، تمذكر 

  أو القيام بمالحقة  أو اضايقة اا أسري   رتكب عنف     الب غ الملعى عليه  ،ل  يي حله ارونى  يإت أار اليماية      .الحماية المطلوبة  أنواع
بعض أشكال اليماية اماحة يقط يي أار    أو المهل ل بذلك. يسرو نموذج االلمماس العل ل ان أا لة اليماية ارخرى المي قل تنل،ها.

ار  ياتك. يي حال أروت ان القاطي أت ي نويل ارجل. عليك أت تفكر ييما ي  عرك باراات واا الذ   ميح لك اسمئناف حالاليماية  
ان  ك أت تم  ل  ج تفا يل كل حساب والم،لغ الميلو ان المال. علي ور لمي تس،ب ييها العنف ارسر   أالملعى عليه بليأ المكاليف ا

ت   بالمكاليف  أنك  بالمكاليف ال  )الفواتيريضر المسمنلات الخا ة  تقل رات  لى إ  واا  المالفةسم،لال الممملكات  الن،ية  واايصاالت أو 
 ارجل.  نويلالالخا ة ب ار اليماية ذلك( إلى جلسة االسمماع 

 

 

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/civ-751.pdf
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األطفال أطفال  .  وإعالتهم  حضانة  والملعى عليه  أن،  لك  كات  يمكنك اع  يي حال  تنلب  ا  ارواار   أت  بعض  القاطي إ لار  ان 
أت يكوت ارطفال اعك وامى يكونوت اأ الملعى عليه     ات الذ  سيعيش ييه ارطفال. اشرح بالمفصيل امى تعمقلالمؤقمة تمعلق بالمك

ان الملعى عليه أت  ليأ لك    ا أت تنلبسار  المفعول. يمكنك أيض  ضائي وكيف سممم عملية ت،اول ارطفال بينكما إذا كات ارار الق
إحضار نسخ ان نماذج الضري،ة   لكايية عن وخل الملعى عليه. حاولللقاطي المعلواات ا  قلم   إعالة للنفل   طل،،    إذاإعالة للنفل.  

 . ارجل نويلالخا ة ب ار اليماية ال  االسمماعوإيصاالت الليأ لكل انكما أن، والملعى عليه إلى جلسة 

القانون  إنفاذ  المساعدة من خالل  بياجة لمساعل.  تقديم  لمنزلك يي حال كن،  للعووة  الوالية  أو شرطة  الميلية  ال رطة  أو    ة ان 
 المساعلة بخصو ه. الذ  تريل ال ي للقاطي اا  واناتك ارليفة  أو أطفالك  اشرححي  ال خصية  أولليصول على أغراطك 

ه وإعنائه نسخة ان أار  نفاذ القانوت على تيل ل اوقأ الملعى علي سمساعل هذه المعلواات جهات إ  المعلومات عن المدعى عليه.
نفاذ القانوت الع ور على الملعى  إلم يسمنأ ط،اط  إذاارجل. خا ة ب ار حماية طويل مماع صوص أ  جلسة اسا بخشعار  إاليماية و 

ا المهمية  لذا ان هذه  يال يمكن تنفيذ أار اليما ى عليه لمنفيذ اذكرة اللعو  توير  أ ،ر قلر امكن ان المعلواات الميلوة. أت تقلم جد 
ان    لمقليم المزيل ان المفا يل. ت  لالمريقة اأ طلب االلمماس المساحة    )DV–127)نموذج  اعلواات إنفاذ القانوت السرية    لك ن رة
 ب كل كاال قلر اااكات.   DV – 127نموذج تع،ئة 

ي ب أت تكوت الميكمة قاورة على الموا ل اعك رجل جلسات اسمماع الميكمة وتقليم اروراق  لذا   .االلتماس  المعلومات عن مقدم
. يمكن وطأ هذه  مراسلمكل   ال،ريل عنوات  اليي حال تويره و   لكمرونيمة برقم هاتفك اليالي  وبريلك ااالميك  أت تزوو  االمهم جد  ان  

ا يقط لموظفي الميكمة وليس الملعى عليه. إذا رغ،، يي االحمفاظ بسرية ويكوت اماح     ذلك  طل،،  إذا   المعلواات يي اغلف خاص
 اللمماس.الك لكاتب الميكمة عنل تقليمك طلب ذ اعلواات الموا ل الخا ة بك  اشرح

علل أو كاتب ايكمة   وجل كاتب  على االلمماس أاام كاتب علل أو كاتب ايكمة. إذا لم     وقأ  .هامثم قد    عريضة االلتماس   وقع
قسم أت كل اا   ي ن، ت  االلمماس  . عنلاا توقأ( TF-835)نموذج     موير كاتب علل(  ال)  ذاتيةشهاوة اعمماو    وقأ االلمماس وأريق

يي حال    ذا كات بإاكانك عمل ذلك ب كل آان.إا  احمفظ بنسخة انه  لكمروني  إيح. يي حال قم، بمقليم االلمماس  هو  ي   م،مه ييه
 نك تقليم  تيسر ذلك لك ب كل آان. يمك إذاقلا، االلمماس ب كل شخصي  سيقوم كاتب الميكمة بعمل نسخة لك عليك االحمفاظ بها 

   (content-courts.alaska.gov/courtdir/efiling.htm#featured-1 :االكمرونيوليل ال،ريل )لكمروني االلمماس ع،ر ال،ريل اا

ب كل شخصي   يي حال طل،،أو  الميلية.  الميكمة  أار    يي  أيض  يقط  يمكنك  ارجل   العناوين:  ا طويل  )قائمة  يي  بال،ريل  إرساله  ا 
courts.alaska.gov/courtdir/index.htm .) 

 ذا يحصل بعد أن أقوم بتقديم طلب الحصول على أمر الحماية؟ما
 الذ  تقلم ييه. يمكن   نفسه  اليومقصيرة ارجل  سيقوم القاطي باالطالع عليها بسرعة  عاوة يي  ال أواار اليماية    ييما  معلق بنل،ات

أو أت  و/  لالنمظار  جرا ات اللاخلية المعماوة. اسمعلكاتب الميكمة عن اا  يعقل جلسة اسمماع. يمكنك أت تس لالقاطي أو ال  يعقل  أت  
اسمعل   ا  اتكوت  ل لسة  الهاتف  علة    سمماعع،ر  النلب.  ان ات  ساعبعل  سي    تقليم  أار  بعلها  القاطي  أار صلر  ريض  أو  بمنح  ا 
 اليماية. 

طل،،   حال  إشعار  يقط  يي  بإعنائك  الميكمة  كاتب  سيقوم  ارجل   حماية طويل  ع،ر  أار  لك  إرساله  أو  جلسة ال،ريل  ا  اوعل  عن 
 بعل تيقق جلسة االسمماع. اأار  سيصلر   إذا اا ارجل. سيقرر القاطي نويلالخا ة ب ار اليماية ال  االسمماع

 قصير األجل؟الأمر الحماية لحصول على القاضي التماسي ل رفضماذا سيحصل في حال 
ا. بالمماس انلق    سممر اراور كما لو أنك لم تمقلمها يي االلمماس سارية المفعول. بمعنى آخر  سم لن تكوت أ  ان اراور المي ط،لم  

لك    لالسمماعخالل أس،وعين إلى ثالثة أسابيأ(    )عاوةا طويل ارجل  ان الممكن أت تيلو الميكمة جلسة اسمماع  يي حال طل،، أار  
 نويل ارجل أم ال. ال وللملعى عليه حول إ لار ارار 

  

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-127.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/tf-835.pdf
https://courts.alaska.gov/courtdir/efiling.htm#featured-content-1
https://courts.alaska.gov/courtdir/index.htm
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 قصير األجل؟ لى التماسي للحصول على أمر حمايةالقاضي ع وافق إذاماذا سيحصل 
إنفاذ   لمنفيذ ارار )ا ال    إذا.  القانون المساعدة من جهة  المساعلة  بمقليم  القاطي ال رطة أو شرطة الوالية    لمساعلتك على  أار 

 ب هة إنفاذ القانوت الميلية لمرتيب ذلك. كات أو أطفال(  اتصلاليصول على اممل

نفاذ  إبخصوص أار اليماية كي تممكن جهة  ا بإخنار سلنات إنفاذ القانوت  سمقوم الميكمة يور    تبليغ أمر الحماية للمدعى عليه.
ت عن ت،ليغ الملعى عليه ب ار اليماية  و المسؤولالقانوت ان اياولة إعنا  الملعى عليه نسخة  وهذا اا يسمى "ت،ليغ" أار اليماية.  

أو الوالية  ان شرطة  واحل  أو  ال رطة  يي    هم طابط  العام  اران  تريل  .الواليةطابط  كن،  يمكنك    إذا  ارار   ت،ليغ  تم  إت  اعرية 
ساعة حمى   72ارار  يسمغرق    )قل  CourtViewييو  أو الميقق ان كورت  القانوت    انفاذلنوارئ  ل  غير المخصص  رقمالاالتصال ب 

ا عليك وال  ا خنير  قل يكوت هذا أار    .ا بإبالغ المدعى عليهشخصي    ال تقم(.  CourtView  يل ث هذه المعلواات يي كورت ييو مم ت 
 نفاذ القانوت. إإال بعل تقليمه ان جهة ا رغراض قانونية. لن يكوت ارار سار  المفعول يمكن اعم،اره ت،ليغ  

بإبالغ جهة إنفاذ القانوت الميلية   قم.  بم رو ت،ليغ الملعى عليه ب ار اليماية  يإت قيااه بانمها ه قل ي عل جريمة  انتهاك أمر الحماية.
 عن حاالت انمهاك أار اليماية.

ليك وإلى إو الميكمة جلسة اسمماع لالسمماع  أار حماية طويل ارجل سميل  طلبمقليم  يي حال قم، ب   جلسات االستماع المستقبلية.
 ها. لم تم  ل ان الموعل الميلو لل لسة  اتصل بالميكمة الميلية واس ل إذاأار طويل ارجل أم ال.  لعى عليه بخصوص انحالم

 انه أت: قاطي أار اليماية  يمكنك أت تنلب. بعل أت ي صلر الأو تمديد، أو إنهاء أمر الحماية تغيير،
   (.131M-DVأو DV-131  نموذج) طلب تعل ل أار اليماية اسمخلميغير )يعلل( ارار.  •
   نويل ارجلالطلب تمل ل أار اليماية   اسمخلم. نويل ارجلال( أار اليماية )يملو  مابأ  •

 .132M-DV)أو DV-132  )نموذج
 (. 133M-DVأو DV-133  )نموذجطلب إلغا  أار اليماية  ) لغي( أار اليماية. اسمخلم  نهي  •

 .courts.info/dvforms-akا على لكمروني  كاتب الميكمة  كما أنها امويرة إ هذه النماذج اوجووة على نسخ ورقية يي اكمب
  

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-131-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-131-multi.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-132-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-132-multi.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-133-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-133-multi.pdf
https://courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv
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 جرائم تتضمن العنف األسري 

 عنف أسري:ال يف جريمةوصت
 ك،، أو تم ال روع ييها. وأت تكوت ال ريمة قل ارت   •
 ال ريمة هو أحل أيراو ارسرة طل يرو آخر يي ارسرة. وأت يكوت ارتكب  •
 أخرى.  واليةا لقانوت اماثل يي ال نة أو ال رائم الملرجة يي قانوت أالسكا  أو تم ل انمها    إحلىأت تكوت ال ريمة  •

 تعريف "أفراد األسرة "بموجب قانون أالسكا للعنف األسري:
 ا أو أ  ر ان المالي:ي كلوت واحل  ر الذ ن ص  ال،الغوت أو ارطفال الق   (1)

 ارزواج الياليوت أو السابقوت  •
 ا يي السابق ا أو عاشوا اع  يعي وت اع  ان  •
  مواعلوت أو على عالقة جنسية )أو كات ذلك يي السابق(ان  •
 " اللرجة الرابعة ان قرابة اللم " حمى تربنهم عالقة اللم أو الم،نيان  •
 أو س،ق لهم االرت،اط بالزواج المرت،نوت  •
 ا أن ،وا طفال اع  ان  •

 (.1يي أ  ان العالقات الواروة يي ال،نل ) تم ذكرهر ل خص ص  اروالو الق   (2)

 . أمر الحماية في أنها جرائم أسريةبقائمة بما يتم وصفها 

ا وهو قاور  شخص آخر جسلي   اا بإ ذا  ا  أو عنلاا  هلو شخص  الذ  يقأ عنلاا يقوم شخص اا بإ ابة شخص آخر جسلي   االعتداء
 ا.عليه جسلي   الملعىك  . يي حال وجوو تهل ل  قل تممكن ان اليصول على أار حماية حمى لو لم  ؤذ  على تنفيذ المهل ل ب كل يور 

حريق    امملكات شخص آخر عن طريق عمل  بإتالفهو عنلاا يقوم شخص اا    لجنائي ا   الناتج عن اإلهمال  الحرق العمد أو الحرق 
آخر  ا بمعريض شخص  انف ار إذا كات ذلك ي كل خنر    عمل حريق أوعن طريق  امملكاتك    . كذلك اليرق العمل هو إتالفأو انف ار
 جسلية.  ا ابة

 جريمة ييه.هو عنلاا  لخل شخص اا لم،نى أو  ،قى ييه ب كل غير قانوني ويخنط الرتكاب  لسطوا

كات ال خص   إذاا بإتالف امملكات شخص آخر. قل يسممر وقوع الضرر ال نائي  هو عنلاا يقوم شخص اا عمل    الضرر اإلجرامي
 يمملك الممملكات الممضررة ب كل ا مرك. 

ب  على ممتلكات اآلخرين  التعدي اإلجرامي يقوم شخص اا  المنزل أو  هو عنلاا  ال،قا  ب كل غير قانوني يي اررض أو  لخول أو 
 السيارة.

بقمل أو إ ابة حيوات أليف    القسوة على الحيوانات األليفة يقوم شخص اا ب كل اقصوو  تهل ل أو ترويأ  لمخويف أو  هي عنلاا 
 شخص آخر. 

 نو  إبعاو النفل عن و   للقيام بذلك  وييمفظ به ووت أ  حق قانوني  ا ي خذ أحل أيراو ارسرة طفال  اوييلث ذلك عنل  تدخل الوصي
اآلخر    الوالل  النفل خارج الوالية ابعاوه عن   نالواللأحل  الو ي ال رعي لفمرة طويلة ان الزان. وان ارا لة على ذلك عنلاا ي خذ  

قانوني حق  وجوو  علم  اأ  طويلة  يف ل  لذلك.    لفمرة  الميلو    أحلعنلاا  الوق،  يي  النفل  إعاوة  يي  تلخال    الالوالل ن  ذلك  يعم،ر 
 .للو ي

قيام شخص بالمس،ب أو المهل ل   اتتمضمن   ما. وهاالبمزاز""  هما ان ال رائم المي ينلق عليهما عاوة اإلكراهكذلك  بالقوة و انتزاع الملكية  
بإ ابة جسلية أو أنواع أخرى ان ارذى لليصول على امملكات شخص آخر  أو اج،ار شخص آخر على القيام بعمل شي  ال  

 .ه ااال  نمرن، اا لم تمنيا ايرجة لك على ااب ت  ن ر أاور   م ال على ذلك عنلاا  هلو شخصال ريل القيام به. 
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 يقوم شخص اا ب كل اقصوو بمضايقة أو إزعاج شخص آخر.  هي عنلااالمضايقة 
 و اسممرار الميلث على الهاتف ووت قنأ االتصال حمى ال  ممكن ال خص اآلخر ان إجرا  أو اسمق،ال المكالمات  •
 ا  وإجرا  اكالمات هاتفية ب كل امكرر يي ساعات ليس، اريية أبل   •
ا بإيقاع إ ابة جسلية أو اتصال    أو ينلق تهل ل  ئ ا كمروني يكوت ا هول الهوية أو بذ لإتصال  اإجرا  اكالمة هاتفية أو   •

 جنسي  و 
ن ر أو توزيأ  ور أو رسواات أو اقاطأ ييل و ت،رز ارعضا  المناسلية أو ال رج أو ال ل  ارن و  لل خص اآلخر  أو   •

 بفعل جنسي. تظهر ال خص اآلخر يي وطأ القيام

ا ال خص يخنط لالعملا  جسلي    أت هذا ا  هو عنلاا يقوم شخص باااساك ب خص آخر طل إراوته. هذا عاوة يعني أيض    االختطاف
ا على ال خص اآلخر  أو  مس،ب يي خنر ك،ير يعرض ال خص اآلخر ا ابة خنيرة  أو يخفي ال خص اآلخر بييث  أو جنسي  

 الع ور على ال خص اآلخر.  م كل خنر ك،ير بعلم 

. الم ال خطيرةا ابة شخص آخر بإ ابات جسلية  تؤو     لمخاطر عالية هو عنلاا تقوو أيعال ال خص    التعريض المتهور للخطر
على الخروج ان النريق ويزيل    اج،اركمسك الرا ب بمقوو السيارة  يي اياولة  سيارتك على النريق السريأ وي   على ذلك  عنلاا تقوو

 ممالية تعرطك لياوث سير خنير.ان اح

شخص للقوة  أو  هلو باسمخلام القوة  لالسميال  على أاوال أو امملكات شخص آخر. ي ب أت يكوت المال أو    عنلاا  ل    وه  النهب
 ا انه عنل اسمخلام القوة أو المهل ل.يي امناول ال خص أو قري،   الممملكات

الئق.  الغير  ر  وسفاح ارقارب  واالحمكاك  ص  االعملا ات ال نسية  واالعملا  ال نسي على الق  جميأ أنواع  الجرائم الجنسية    تشمل
االعملا    يقأ  أت  امزوجيمكن  النريات  كات  لو  حمى  ال رائمي تضم مم  ن.  ي ال نسي  على   ن  تيمو   اواو    المي  اأ  إتصوير  باحية 

 امضمنة ب كل عام.ولكن ال رائم ارخرى الممعلقة بالمواو ااباحية غير  ارطفال.

ذلك    المالحقة يس،ب  أت  المننقي  وان  اآلخر  ال خص  اوايقة ان  ووت  آخر  ب خص  امكرر  ب كل  اا  هي عنلاا  مصل شخص 
 االتصال لل خص اآلخر الخوف ان إ ابة جسلية أو اوت. 

آخر    اإلرهابيالتهديد   ل خص  ذلك  ويمس،ب  لليياة  اهلو  وطأ  بوجوو  اا  شخص  عنلاا  زعم  إ ابة ب هو  ان  بالخوف  ال عور 
المنزل. كما أنه يعم،ر جريمة يي حال أوى   النار عليك عنلاا تغاور  بإطالقجسلية. الم ال على ذلك هو عنلاا  مصل بك ويهلوك  

 ارشخاص.المهل ل اخال  الم،نى أو إزعاج خنير اماثل لم موعة ان 

الحماية  يحصل أمر  ايظور    انتهاك  كات  شي   بعمل  اا  شخص  يقوم  أو  عنلاا  ارسر    العنف  ان  اليماية  أار  بموجب  عليه  ا 
 المالحقة  أو االعملا  ال نسي. 

 ؟ أعاله الالئحة  في مدرجة غير  القاصر طفلي بحق أو بحقي المرتكبة الجريمة كانت لو ماذا
سر   رائم المالية ان جرائم العنف اربنريقة أخرى. ال تعم،ر ال  المساعلةلنلب    المرتك،ة قل وروت أعاله  سميماجلم تكن ال ريمة    إذا

 :حمايةرغراض اليصول على أار 
 السرقة  •
 المزوير  •
 تعاطي المخلرات أو الكيول  •
 إهمال ارطفال  •
 اليماية(  بما ييها اليضانة  والزيارة  وأواار ااعالة انمهاك أواار الميكمة )باسم نا  أواار  •
 لح والم هيرالق •
 المهل ل بمقليم وعوى قضائية أو تقارير لل رطة أو الوكاالت اليكواية ارخرى  •


