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 كيفية التحضير لجلسة استماع اإلغاثة من االعتداء 

 معلومات المدعي:

. يجب عليك التواجد في المحكمة مع عدم التأخر عن الوقت المذكور  اإلغاثة من االعتداء، فأنت المدعي  قدمت طلبإذا كنت قد 
 االعتداء. سوف تنتهي صالحية أي أمر مؤقت في ذلك اليوم. في اإلخطار. وإال فسيتم رفض طلب األمر النهائي لإلغاثة من 

قد يتواجد أحد المحامين من الوكالة المحلية ضد العنف المنزلي أو يمكنك التواصل معه بشكل مسبق. لمزيد من المعلومات بشأن 
اإللكتروني   الموقع  هذا  بزيارة  تفضل  منطقتك،  في  المحامين  السماح    /help-https://vtnetwork.org/getأحد  يتم  ولن 

 للمحامي على األرجح بالتحدث أثناء جلسة االستماع. 

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

 معلومات المدعى عليه: 

. يجب عليك التواجد  بشأن جلسة االستماع، فأنت المدعى عليه  أمر مؤقت باإلغاثة من االعتداء، أو إخطار  مكتسليإذا كان قد تم  
في المحكمة مع عدم التأخر عن الوقت المذكور في اإلخطار. هذه هي فرصتك لتستمع المحكمة إلى المعلومات المتاحة لديك  

 في معظم الحاالت. ولدى شهودك. إذا لم تحضر، فسوف يتم إصدار أمر نهائي

إذا كنت تود المشاركة عبر الهاتف ألنك في السجن أو تقيم في منطقة بعيدة، فيجب عليك تقديم طلب كتابي إلى المحكمة قبل  
 جلسة االستماع، وسوف يفصل القاضي في طلبك. 

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

 على مساعدة قانونية.

 معلومات للطرفين 

 أشياء عليك فعلها قبل جلسة االستماع:

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

 خدماتهم.

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

 محاميك قبل جلسة االستماع. 

، فيمكنك أن تطلب منهم الشهادة في جلسة االستماع. لن يقبل القاضي على األرجح  إذا كان هناك شهود بالغون على االعتداء
 البيانات المكتوبة من األشخاص غير المتواجدين في المحكمة ولن يسمح لهم بالشهادة عبر الهاتف.
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إذا كان لديك أطفال من الشخص اآلخر، فعليك التفكير بشأن التواصل بين ولي األمر والطفل )الزيارة(. ينبغي لك أن تكون  
األطفال   وراحة  المدرسة  وجدول  عملك  جدول  اعتبارك  في  تضع  أن  عليك  أطفالك.  يناسب  مواعيد  جدول  القتراح  مستعًدا 

المواصالت. عليك التفكير فيما إذا كنت تريد تسليم األطفال وتسلمهم دون االضطرار لرؤية الشخص اآلخر.  وسالمتهم ووسائل  
الرجاء تخصيص بعض الوقت قبل جلسة االستماع لتحضير خطة. تتوفر نماذج األوراق في المحكمة وعلى الموقع اإللكتروني 

 للسلطة القضائية )انظر أدناه(. 

تواصل بين ولي األمر والطفل تحت إشراف، فعليك أن تكون مستعًدا إلخبار القاضي لماذا هذا األمر  إذا كنت ستطلب أن يتم ال
في مصلحة الطفل. بعض المجتمعات لديها برامج توفر مكاًنا آمًنا لتسليم أولياء األمور لألطفال وتسلمهم أو للزيارات. يمكنك  

إذا كان هناك برنامج في مجتمعك أو ال. إذا كنت ستقترح أن يشرف  أن تسأل موظفي المحكمة، قبل يوم جلسة االستماع، عما  
شخص آخر على تسليم األطفال وتسلمهم أو الزيارات، مثل قريب أو صديق تثقان فيه، فسوف يتعين عليك أن تتأكد قبل جلسة 

 االستماع من أن هذا الشخص موافق على القيام بذلك. 

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

ي  الممتلكات، سوف  ملكية  بشأن  نهائية  أوامر  على  للحصول  بالفعل(.  قائمة  أو دعوى  الطالق  بشأن  دعوى  رفع  عليك  تعين 
االنفصال أو فسخ الزواج إذا كنتما متزوجين أو في ارتباط مدني. إذا لم تكونا متزوجين أو في ارتباط مدني، فللحصول على  
أمر نهائي بشأن ملكية الممتلكات، فسوف يتعين عليك رفع دعوى مدنية أو مطالبات صغيرة. إذا كنت تخطط لرفع أي من هذه  

لدعاوى، فيمكنك الحصول على النماذج من مكتب كاتب المحكمة أو من الموقع اإللكتروني للسلطة القضائية )انظر أدناه(. ا
 سوف يفيدك تقديم هذه النماذج قبل جلسة االستماع. 

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

 :يوم جلسة االستماع

ينبغي لك التواجد في المحكمة في الوقت المنصوص عليه في اإلخطار. سوف توفر المحكمة مكانين منفصلين للمدعين والمدعى  
عليهم إن أمكن. ال تتوقعا أن تتحدثا إلى بعضكما البعض قبل جلسة االستماع. في معظم الحاالت، لن يتم السماح لكما بذلك.  

ستعداد كجزء من جلسة االستماع. قد تستغرق المناداة على دعواك بعض الوقت.  سوف يكون هناك درس لمساعدتك على اال
 الرجاء إحضار أوراقك معك إلى المحكمة. 

 ربما عليك إحضار قلم وورقة لتسجيل المالحظات.

  يمكنك إحضار شخص يدعمك في جلسة االستماع، ولكن لن يتم السماح له بالجلوس معك وال بالتحدث إلى القاضي. يستطيع 
 ذلك الشخص حضور الدرس التعليمي معك على الرحب والسعة. 

إذا كنت ستحضر إثباتات )أوراق أو صور تتعلق بقضيتك(، فالرجاء الحرص على إحضار نسخة للمحكمة وأخرى لتحتفظ بها. 
القاضي وقد ال يسمح قد يسمح  أيًضا.  لتشغيله  الالزمة  المعدات  فالرجاء إحضار  بضم ما   إذا كنت ستحضر شريط تسجيل، 

 ستحضره إلى ملف القضية. 

 ال تتوفر رعاية أطفال في المحكمة، ولن يتم السماح لألطفال بدخول قاعة المحكمة. 
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