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  ACTدستور محافظت فردی یا دستور خشونت خانوادگی در صدور درخواست 
 ویدئو ترجمه

 
 

Applying for a Personal Protection Order or Family Violence Order in the ACT 

Transcript of Video 

 

Translation into Farsi  

 
 

This video will explain the process for applying for a personal protection order or family violence 
order in the ACT. 

دستور محافظت فردی یا دستور خشونت خانوادگی را در صدور این فیلم ویدئویی مراحل درخواست 
 دهد.( توضیح میACT) رکزی استرالیاقلمرو م

If you are experiencing violence, you can apply to the ACT Magistrates Court, the ACT Magistrates 
Court, for a court order.  A court order puts conditions on another person, like having to stay away 
from you or not contacting you. 

ور درخواست دستACT (ACT Magistrates Court )توانید در دادگاه عالی اید، میاگر گرفتار خشونت شده
نید. دستور دادگاه، شرایطی را برای فرد مقابل مثل دور ماندن از شما و تماس نگرفتن با دادگاه ک

 شما تعیین می کند.
 

If you are granted an order and it is served by the police on the other party, any breach of the 
order can be reported to the police because it may be a criminal offence. 

توان به پلیس اگر دستور صادر شود و توسط پلیس به طرف مقابل ابالغ شود، هر گونه تخطی از دستور را می
 فری محسوب شود.گزارش کرد زیرا ممکن است جرم کی

To apply, you need to fill in an application form and lodge it ‘in person’ at the ACT Magistrates 
Court.   

 تحویل دهید. ACTدر دادگاه عالی « شخصا  »برای ارایه درخواست، شما باید یک درخواست پر کرده و آن را 

 

The forms are available from the Court enquiry counter or the ACT Magistrates Court website  
www.courts.act.gov.au/protection  

به آدرس  ACTها در باجه استعالم دادگاه یا تارنمای دادگاه عالی فرم

www.courts.act.gov.au/protection  .قابل دریافت هستند 

Assistance with the forms is available from the Domestic Violence Crisis Service, DVCS, or from 
Legal Aid, which both have offices within the Court building. 

کمک بگیرید که هر  Legal Aidیا  (DVCS) ید از خدمات بحران خشونت خانگیتوانها، میدر رابطه با فرم

 دو در ساختمان دادگاه دفتر دارند. 

Telephone interpreters can also be made available for persons who do not speak English. 
  مهیا کرد.مترجمان شفاهی تلفنی نیز دانند، توان برای کسانی که انگلیسی نمیمی

When coming to Court, you will be required to go through security and take a numbered ticket. Our 
counter staff will assist you when your number is called. 

شماره شما دار بگیرید. وقتی رفته و یک بلیت شمارهبه بخش نگهبانی شوید، باید وقتی در دادگاه حاضر می
 کنند.خوانده شد، کارکنان باجه ما به شما کمک می

You can come to the Court alone or with family members, support persons or a lawyer. If you 
believe your matter is urgent, please advise the counter staff.   

کنید موضوع افراد حامی یا یک وکیل به دادگاه بیایید. اگر فکر می یا با اعضای خانواده،توانید تنها شما می
 یید.شما اضطراری است، لطفا به کارکنان باجه بگو

The Court enquiry counter is open from 9am and it is advised you arrive early.  
 شوید.  صبح باز است و توصیه می شود زود حاضر 9باجه استعالم دادگاه از ساعت 

If you need immediate protection from violence, you can indicate on the application form that you 
want to apply for an interim order.  

توانید در فرم درخواست تاکید کنید که قصد دارید محافظت فوری از خشونت دارید، شما میاگر نیاز به 

http://www.courts.act.gov.au/protection
http://www.courts.act.gov.au/protection
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 کنید. دستور موقتدرخواست 

An interim order is a temporary order, put in place until a final decision can be made by the court.   
 شود.دستور موقت یک دستور مدت محدود است که تا زمان صدور دستور قطعی توسط دادگاه اجرا می

If you apply for an interim order, a Deputy Registrar will listen to you in Court, and make a decision 
whether to grant an interim order or not.   

آیا گیرد که های شما گوش داده و تصمیم میحرفعاون دستیار در دادگاه به ت دارید، یک ماگر دستور موق
 دستور موقت صادر شود یا نشود.

In Court, you will need to take an oath or affirmation that what you are saying is true. You will 
need to tell the court, what the other person did that made you fear for your safety (this is known 
as ‘giving evidence’).   

ت است. شما باید به دادگاه بگویید گویید راسشما باید سوگند یاد کرده یا تایید کنید که هر چه میدر دادگاه، 
نامیده « تامین دلیل»مرحله از امنیت خود بترسید )این که کاری که فرد مقابل انجام داده باعث شده است که 

 شود(.می

The Deputy Registrar will ask you a series of questions about, why you are afraid, personal 
circumstances and living arrangements.  A telephone interpreter is made available for persons who 
do not speak English. 

برنامه نحوه زندگی ترسید، شرایط فردی و چرا میکه  اینچند سوال از شما درباره ستیار معاون د
سی صحبت گیرد که انگلیپرسد. یک مترجم شفاهی تلفنی در اختیار کسانی قرار میمی
 کنند.نمی

The court only makes an interim order if there is an immediate need for it. 
 کند که نیاز فوری به آن باشد.در صورتی دستور موقت صادر میدادگاه فقط 

If an interim order is granted, it will only take effect when the Police give a copy, or ‘serve’ the 
order’ on the other party, who is known as the ‘respondent’. 

« خوانده»شود که پلیس یک نسخه از آن را به طرف مقابل  که میاگر دستور موقت صادر شود، وقتی نافذ 
 «.ابالغ کند»شود، داده یا محسوب می

If you wish to apply for an interim order, it is best you lodge your documents before 11.30 am so 
you can be heard by a Deputy Registrar on the same day. 

صبح ارایه کنید تا  11:30دارید درخواست دستور موقت بدهید، بهتر است اسناد خود را قبل از ساعت  اگر قصد
 توسط معاون دستیار در همان روز باشد.رسیدگی امکان 

If your application is lodged after 11.30am, the court will decide if the circumstances are urgent 
enough for the interim order to be heard in court that day, or the next normal working day.  

واهد کرد که آیا وضعیت به قدر گیری خصبح ارایه شود، دادگاه تصمیم 11:30اگر درخواست شما بعد از ساعت 
 موکول شود. دیروز کاری بعبه د یا وکفایت اضطراری است که دستور موقت در همان روز در دادگاه بررسی ش

If you are applying for an interim order, you will have to wait for your matter to be heard in court. 
The timeframe is dependent upon the number of applications and how long each takes to hear.   

ید موضوع در دادگاه رسیدگی شود. زمان رسیدگی به تعداد اگر درخواست دستور موقت دارید، باید منتظر باش
 ها و مدت زمان رسیدگی به هر یک بستگی دارد.درخواست

Please make sure you taken this into account when organising things like parking or childcare. 
این را نیز در نظر  لطفا اطمینان حاصل کنید که، یدکنمی ریزیوقتی برای پارک خودرو یا مراقبت از کودک برنامه

 اید.گرفته

All applicants will be given a notice advising when you have to come back to court for a court 
conference. 

 شود.ها یک اعالمیه درباره زمان حضور مجدد در کنفرانس دادگاه داده میدر همه درخواست

The conference process is explained in the next video. 
 شود.فرایند کنفرانس در ویدئوی بعدی توضیح داده می

very situation is different, and what happens may not occur exactly as shown in the video.   
چیزی نباشد که در ویدئو نمایش ا  آنافتد دقیقهر موقعیت با دیگری فرق دارد و ممکن است اتفاقی که می

 داده شد.

If you are in a life threatening situation or immediate danger call 000. 
 تماس بگیرید. 000یا خطر فوری قرار دارید با  اگر در وضعیت تهدید جانی

There are also organisations which may be able to assist you. 
 توانند به شما کمک کنند.هایی نیز هستند که میسازمان

For further information please visit the ACT Magistrates Court website or contact the Protection 



3 

 

Unit in the Court Registry. 

ظت در بازدید کرده یا با واحد محاف ACTتر لطفا از تارنمای دادگاه عالی برای کسب اطالعات بیش
 دفتر ثبت دادگاه تماس بگیرید.

 


