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محکمه  یطرزالعمل جلسه مذاکره بعد از درخواست برای یک حکم محافظت شخصی یا حکم خشونت خانگی برا
   ACTبخش 

 زیرنویس ویدیو
 

The conference process following an application for a  

Personal Protection Order or Family Violence order to the ACT Magistrates Court  

Transcript of Video 

 

Translation into Dari  

 

This video explains the conference process following an application for a Personal Protection Order 
or Family Violence Order to the ACT Magistrates Court, the ACT Magistrates Court. 

ا بعد از درخواست نمودن برای یک حکم حفاظت شخصی یا حکم خشونت خانوادگی نزد این ویدیو طرزالعمل جلسه مذاکره ر

 توضیح می دهد ACT (ACT Magistrates Court)محکمه بخش 

Following the lodgement of an application for a personal protection order or family violence order at 
the ACT Magistrates Court, 

 در  د از تسلیم دیه یک درخواست برای یک حکم حفاظت شخیصعب
ی

 ACT (ACTمحکمه بخش  یا حکم خشونت خانوادگ
Magistrates Court،) 

the parties, both Applicant and Respondent, will be notified to attend Court at a certain date and 
time for a preliminary conference. 

ی جهت  ر بازگشت، هردو مدیع و مدیع علیه، یک پارچه ابالغیه را مبنی بقضیه جوانب به محکمه در یک تاری    خ و ساعت معی 
اک کردن در جلسه مذاکره ابتدایی دریافت یم کنند.   اشتر

When coming to court, you are required to go through security, take a numbered ticket for the 
Protection Unit and advise the enquiry counter of your arrival.   

زمانیکه به محکم می آئید، شما باید از طریق سکیورتی )امنیت( عبور کنید و یک تکت نمره دار برای نوبت تان برای مالقات با 

 در محکمه حضور دارید. بخش حفاظت بگیرید و برای میز معلومات اطالع دهید که

The counter officer will advise you where to wait until you are called by a Deputy Registrar. 
 منتظر بمانید.باید صدا زدن نام تان توسط معاون مامور قضایی در کجا الی کارمند میز معلومات برایتان توضیح خواهد داد که تا 

A preliminary conference is where parties meet with a Deputy Registrar to determine whether the 
parties can agree on an outcome. 

با معاون مامور قضایی مالقات می کنند تا تثبیت شود که آیا جانبین می توانند  ، جوانب قضیهدر طی یک جلسه مذاکره ابتدایی 

 ا نه.باهمدگیر به یک موافقت برسند ی
Each party is located in a separate room and the Deputy Registrar will move back and forth between 

the parties to see if an agreement can be reached. 
ببیند که آیا ایشان د و معاون مامور قضایی بین ایشان رفت و آمد می کند تا نهر یک از جوانب قضیه در یک اتاق علیحده می نشین

 می رسند یا نه.به کدام موافقتی 
No evidence is required to be provided by the parties at the conference. 

 ضرورت ندارند که شواهدی را ارائه دهند.جوانب قضیه در این جلسه مذاکره 
At the conference the parties may agree to Final Orders with agreed conditions. Orders are 

enforceable by the police. 
 ی محکمهدر جلسه مذاکره، ممکن است هردو جانب به فیصله نهایی با درنظرداشت حفظ بعضی شرایط موافقت کنند. حکم ها

 توسط پولیس قابل تنفیذ می باشند.
Agreed conditions might include things like whether you can contact the other party, attend their 

residence, come within a certain distance or to have contact to enable the handover of children. 
ست شامل موضوعاتی مانند حق تماس گرفتن با جانب مقابل، رفته به منزل وی، قرار گرفتن در رسیده ممکن ا به توافقشرایط 

   قابل جهت تسلیم دادن اطفال باشد. به فاصله معین یا تماس گرفتن با جانب منزدیک وی 
Another option is that the parties may agree to undertakings. Undertakings are a formal promise to 

the Court. If an undertaking is broken, police cannot enforce it.    
های رسمی به محکمه می اینست که جوانب قضیه ممکن است به تعهدات موافقت نمایند. تعهدات عبارت از وعده  یک گزینه دیگر

 باشد. اگر تعهدات نقض گردند، پولیس نمی تواند آنرا تنفیذ کند. 
However, a breach of undertakings may be taken into account if the matter comes back to court.   
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 مگر، یک تخلف از تعهدات ممکن است درصورت بازگشت قضیه به حضور محکمه مد نظر گرفته شود.
Parties can consent to a final order or undertakings on a 'without admissions' basis. This means the 

respondent agrees to the order or undertaking being made by the Court but does not admit or agree 
to matters that may be outlined in the application.  

حکم  علیه کنند. این بدان معناست که مدعی موافقتبشکل "بدون اقرار" به یک فیصله نهایی یا تعهدات  جوانب قضیه می توانند

درخواستی اقرار کند یا متن که به موضوعات ادعا شده در نبدون ایقبول می کند،  سط محکمه راترتیب شده تو محکمه یا تعهدات

 بدان موافقت نماید.
Consenting on a without admissions basis to an order or undertaking means parties can avoid a 

court hearing before a Magistrate.  
، بدان معناست که جوانب قضیه مجبور نخواهند بود که در جلسه رموافقت کردن به یک حکم محکمه یا تعهدات بشکل بدون اقرا

 قضایی در حضور قاضی محکمه حاضر شوند. 
Respondents are advised to seek legal advice in relation to their personal circumstances before 

consenting to an order.  

در رابطه به حاالت شخصی شان با یک وکیل ز موافقت نمودن به یک حکم محکمه اقبل برای مدعی علیه ها توصیه می شود که 

 قانونی مشاوره کنند.
An order may affect the respondent when applying for various licences such as firearms licence or 

undergoing security checks. 
ه در زمان درخواست نمودن وی برای اخذ جواز های مختلف مانند الیسنس ییک حکم محکمه ممکن است باالی یک مدعی عل

 سالح یا بررسی سوابق امنیتی وی تاثیر گزار باشد.  
If a party does not attend Court to participate in the preliminary conference, the Court may make a 

decision about the application in their absence. 
اگر یکی از جانبین قضیه در جلسه مذاکره ابتدایی محکمه حاضر نگردد، محکمه ممکن است یک فیصله را راجع به درخواست 

 صادر نماید.در غیاب وی 
If you have concerns about your safety whilst at Court, please advise the protection unit ahead of 

time so arrangements can be made. 
اگر در زمان حضور تان در محکمه نگران مصؤنیت تان هستید، لطفاً بخش حفاظت محکمه را از قبل در جریان بگذارید تا تدابیر 

 الزم را اتخاذ نمایند.
Before the conference you should think about what result you want and what you might agree to.   

 ز جلسه مذاکره شما باید راجع به نتیجه مورد نظر تان و چیزهائیکه ممکن است بدان موافقت نمائید، فکر کنید.ا قبل
If the matter is not settled between the parties through the conference process, the application will 

be heard by a Magistrate at a later hearing date.   
استماع خواهد در یک جلسه قضایی آینده اگر قضیه بین طرفین از طریق جلسه مذاکره حل گردد، درخواست توسط قاضی بخش 

 شد.
very situation is different, and what happens may not occur exactly as shown in the video.  E 

 است دقیقاً عین چیزیکه در ویدیو نمایش داده شد، نباشد. مکنهر موقعیت فرق می کند، و چیزیکه اتفاق می افتد م
 


