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 كيفية التحضير لجلسة االستماع عن بعد لإلغاثة من االعتداء

 معلومات المدعي:

. يجب عليك المشاركة في جلسة االستماع وإال فسيتم رفض طلب األمر النهائي اإلغاثة من االعتداء، فأنت المدعي  قدمت طلبإذا كنت قد  
 لإلغاثة من االعتداء. 

يمكنك التواصل مع أحد المحامين من الوكالة المحلية ضد العنف المنزلي بشكل مسبق. لمزيد من المعلومات بشأن أحد المحامين في منطقتك،  
الموقع اإللكتروني   السماح  /help-https://vtnetwork.org/getتفضل بزيارة هذا  أثناء جلسة    ولن يتم  للمحامي على األرجح بالتحدث 

 االستماع. 

 إذا كنت تريد الحصول على نفقة األطفال لمدة تسعين يوًما، فالرجاء إخبار القاضي بذلك أثناء جلسة االستماع.

 معلومات المدعى عليه: 

. يجب عليك المشاركة مع عدم  ت المدعى عليهبشأن جلسة االستماع، فأن  أمر مؤقت باإلغاثة من االعتداء، أو إخطار  تسليمكإذا كان قد تم  
التأخر عن الوقت المذكور في اإلخطار. هذه هي فرصتك لتستمع المحكمة إلى المعلومات المتاحة لديك ولدى شهودك. إذا لم تشارك، فسوف  

 يتم إصدار أمر نهائي في معظم الحاالت.

األسلحة النارية والذخائر، أو الحفاظ على حالتك كمواطن إذا صدر أمر نهائي. إذا  قد تتأثر قدرتك على االحتفاظ بوظائف معينة، أو امتالك  
 كانت لديك أسئلة بشأن القانون الفيدرالي لمراقبة األسلحة النارية أو غيره من القوانين، فربما عليك الحصول على مساعدة قانونية.

 معلومات للطرفين 

 االستماع:أشياء عليك فعلها قبل جلسة 

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على بعض المالبس أو المتعلقات الشخصية من المنزل قبل جلسة االستماع، ويسمح األمر بذلك، فيجب عليك 
 إجراء هذه الترتيبات بشكل مباشر مع الشرطة المحلية أو المأمور. قد ُتحّصل الشرطة والمأمور رسوًما مقابل خدماتهم.

إلى أحد المحامين أو توظيفه. قد تكون لدى المحكمة المحلية معلومات بشأن الخدمات القانونية. إذا كان لديك أحد المحامين  ربما يفيدك التحدث  
 في دعوى قيد التداول في محكمة األسرة )مثل الطالق أو نفقة األطفال أو فسخ الزواج(، فالرجاء التواصل مع محاميك قبل جلسة االستماع.

بالغون على االعتداء، فيمكنك أن تطلب منهم الشهادة في جلسة االستماع. تقع عليك مسؤولية تعريفهم بتاريخ جلسة االستماع   إذا كان هناك شهود
ووقتها وغيرها من المعلومات ليحضروا جلسة االستماع. لن يقبل القاضي على األرجح البيانات المكتوبة من األشخاص غير المتواجدين في 

 يمكنك أن تطلب من القاضي السماح لهم بالشهادة عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو إذا تم عقد جلسة االستماع عن بعد. جلسة االستماع ولكن 

ح إذا كان لديك أطفال من الشخص اآلخر، فعليك التفكير بشأن التواصل بين ولي األمر والطفل )الزيارة(. ينبغي لك أن تكون مستعًدا القترا
لك. عليك أن تضع في اعتبارك جدول عملك وجدول المدرسة وراحة األطفال وسالمتهم ووسائل المواصالت. عليك  جدول مواعيد يناسب أطفا

التفكير فيما إذا كنت تريد تسليم األطفال وتسلمهم دون االضطرار لرؤية الشخص اآلخر. الرجاء تخصيص بعض الوقت قبل جلسة االستماع  
 لتحضير خطة. 
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صل بين ولي األمر والطفل تحت إشراف، فعليك أن تكون مستعًدا إلخبار القاضي لماذا هذا األمر في مصلحة  إذا كنت ستطلب أن يتم التوا
ص  الطفل. بعض المجتمعات لديها برامج توفر مكانا آمًنا لتسليم أولياء األمور لألطفال وتسلمهم أو للزيارات. إذا كنت ستقترح أن يشرف شخ

الزيارات، مثل قريب أو صديق تثقان فيه، فسوف يتعين عليك أن تتأكد قبل جلسة االستماع من أن هذا  آخر على تسليم األطفال وتسلمهم أو  
 الشخص موافق على القيام بذلك. 

فال،  للحصول على أوامر طويلة األمد بشأن حقوق أولياء األمور ومسؤولياتهم )الحضانة( والتواصل بين ولي األمر والطفل )الزيارة( ونفقة األط
عين عليك رفع دعوى منفصلة بشأن النسب أو الطالق أو االنفصال أو فسخ الزواج )ما لم تكن هناك دعوى قائمة بالفعل(. للحصول  سوف يت 

على أوامر نهائية بشأن ملكية الممتلكات، سوف يتعين عليك رفع دعوى بشأن الطالق أو االنفصال أو فسخ الزواج إذا كنتما متزوجين أو في  
لم تكونا متزوجين أو في ارتباط مدني، فللحصول على أمر نهائي بشأن ملكية الممتلكات، فسوف يتعين عليك رفع دعوى    ارتباط مدني. إذا

مدنية أو مطالبات صغيرة. إذا كنت تخطط لرفع أي من هذه الدعاوى، فيمكنك الحصول على النماذج من مكتب كاتب المحكمة أو من الموقع  
 (. سوف يفيدك تقديم هذه النماذج قبل جلسة االستماع.  www.vermontjudiciary.orgاإللكتروني للسلطة القضائية )

 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة بشأن اللغة االنجليزية أو لغة اإلشارة، فالرجاء التواصل مع المحكمة في الحال.

 :يوم جلسة االستماع

أن تكون مستعًدا لجلسة االستماع في الوقت المنصوص عليه في اإلخطار. ال تتوقعا أن تتحدثا إلى بعضكما البعض قبل جلسة االستماع. ينبغي لك  
روني  في معظم الحاالت، لن يتم السماح لكما بذلك. يتوفر مقطع فيديو عبر اإلنترنت لمساعدتك على االستعداد. يوجد المقطع على موقعنا اإللكت

الرجاء إحضار  وقد تستغرق المناداة على دعواك بعض الوقت.    abuse-https://www.vermontjudiciary.org/family/relief  العام

 أوراقك معك إلى جلسة االستماع.

 ربما عليك إحضار قلم وورقة لتسجيل المالحظات.

 شادات خاصة أخرى بشأن جلسات االستماع عن بعد:إر

تاريخ جلسة االستماع أو مكالمة الفيديو الجماعية مع مدير   قبل إذا اعترضت على جلسة االستماع عن بعد أو كنت غير قادر على المشاركة:  
 لذي يشتمل على تفسير موجز لطلبك.( أيام عمل على األقل، يجب عليك إرسال أو إحضار طلب كتابي إلى المحكمة، وا3الحالة بثالثة )

 جلسات االستماع عن بعد هي جلسات استماع: 
 ينبغي لك أن تكون في موعدك وتحترم جلسة االستماع كما لو كنت في قاعة محكمة فعلية  •
 يجب أن يكون لديك اتصال واضح الصوت وأن تكون في مكان هادئ •
تتمكن من سماع أقوالهم أو كان لديك اعتراض قانوني. إذا كنت ببساطة ال تتفق مع ما يقال، يجب أال تقاطع المتحدثين اآلخرين إال إذا لم  •

 فعليك تسجيل مالحظة لذكر اعتراضك عندما يحين دورك. 
 يجب عليك معاودة االتصال في الحال إذا انقطع االتصال، وإذا لم تعاود االتصال، فيجوز للمحكمة رفض طلبك أو إصدار أمر بدونك •
 يك االتصال عبر خط منفصل عن أي مشارك آخر ويجب أال تستخدم مكبر الصوت في الهاتفيجب عل •
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