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Jinsi ya Kujitayarisha na Usikilizaji kwa Mbali wa Msaada wa kuondokana na Unyanyasaji 

Maelezo ya Mlalamikaji: 

Iwapo umesajili ombi la Kuondolewa katika Unyanyasaji, wewe ndiye Mlalamikaji. Lazima ushiriki katika 
usikilizaji la sivyo ombi lako la Msaada wa Mwisho kutokana na Amri ya Unyanyasaji litatupiliwa mbali. 

Unaweza kuwasiliana na wakili kutoka wakala wa mashauri ya ukatili majumbani wa eneo lako mapema. Kwa 
taarifa kuhusu wakili katika eneo lako tembelea wavuti huu https://vtnetwork.org/get-help/  Wakili huyo 
huenda asiruhusiwe kuzungumza wakati wa usikilizaji. 

Ikiwa unataka kupata msaada kwa watoto kwa siku tisini, tafadhali mwambie Jaji wakati wa usikilizaji. 

Maelezo ya Mshtakiwa: 

Iwapo umepewa Amri ya Muda ya Msaada wa Kuondokana na Unyanyasaji, au Ilani ya Kusikilizwa Kesi, wewe 
ndiye Mshtakiwa. Lazima ushiriki kabla ya wakati uliopo kwenye ilani yako. Hii ni fursa kwako kwa mahakama 
kusikia taarifa kutoka kwako na mashahidi wako. Ikiwa hutashiriki, mara nyingi Amri ya Mwisho itatolewa. 

Uwezo wako wa kushikilia kazi fulani, kumiliki silaha na risasi, au kuweka hali yako ya uhamiaji inaweza 
kuathirika ikiwa Amri ya Mwisho itatolewa. Ikiwa una maswali juu ya Sheria ya Udhibiti wa Bunduki au sheria 
zingine, unaweza kutaka kupata msaada wa kisheria. 

MAELEZO KWA WAHUSIKA WOTE 

MAMBO YA KUFANYA KABLA YA KUSIKILIZWA KESI: 

Ikiwa unahitaji kupata nguo au vitu vingine binafsi kutoka nyumbani kabla ya kusikilizwa, na amri inaruhusu, 
lazima ufanye mipango hiyo moja kwa moja na polisi au sharifu wa eneo lako. Polisi na masharifu wanaweza 
kukulipisha kwa huduma zao. 

Unaweza kutaka kuzungumza na au kumuajiri wakili. Mahakama ya eneo lako inaweza kuwa na taarifa kuhusu 
huduma za kisheria. Ikiwa una wakili katika kesi inayoendelea kwenye Mahakama ya Familia (kama vile talaka, 
msaada kwa watoto, au shauri la kuvunjilia mbali mahusiano), tafadhali wasiliana na wakili wako kabla ya 
kusikilizwa. 

Ikiwa kuna watu wazima mashahidi wa unyanyaswaji, unaweza kuwaomba watoe ushahidi wakati wa 
kusikilizwa. Ni jukumu lako kuwapa tarehe ya kusikiliza, wakati na taarifa zingine ili kujiunga kwa usikilizaji. 
Jaji pengine hatakubali maelezo ya maandishi kutoka kwa watu ambao hawapatikani wakati wa kusikilizwa, 
lakini unaweza kumwomba hakimu awape ruhusa kutoa ushahidi kwa simu au video ikiwa usikilizaji wako 
unafanyika kwa mbali. 

Ikiwa una watoto na huyo mtu mwingine, fikiria juu ya mawasiliano ya mzazi na mtoto (kutembelea). 
Unapaswa kuwa tayari kupendekeza ratiba ambayo itafaa kwa watoto wako. Zingatia ratiba yako ya kazi, 
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ratiba ya shule, faraja na usalama wa watoto, na usafiri. Fikiria ikiwa unataka kuchukua na kurejesha watoto 
bila kuonana na mwenzako. Tafadhali tumia muda kabla ya usikilizaji kuandaa mpango. 

Ikiwa utataka mawasiliano baina ya mzazi na mtoto yasimamiwe, uwe tayari kumweleza Jaji ni vipi hili 
litamfaidisha mtoto. Jamii zingine zina programu ambazo hutoa nyumba salama kwa wazazi kuchukua na 
kurejesha watoto au kuwaona. Ikiwa utapendekeza mtu mwingine asimamie kuchukua na kurejesha au 
kutembelea, kama vile jamaa au rafiki ambaye nyote mnamuamini, itabidi ujue kabla ya kusikilizwa kwamba 
mtu huyo anakubali kufanya hivyo. 

Ili kupata amri za muda mrefu juu ya haki na uwajibikaji wa mzazi (ulezi) na mawasiliano ya watoto na mzazi 
(kutembelea) na msaada kwa watoto, utahitaji kufungua shauri tofauti la Uzazi, Talaka, Utengano, au 
Kuvunjilia mbali (isipokuwa iwapo tayari shauri lipo). Ili kupata amri ya mwisho juu ya umiliki wa mali, utahitaji 
kufungua kesi ya Talaka, Kutengana, au Kutupiliwa mbali ikiwa umeolewa/umeoa au uko katika ndoa ya 
kisheria. Ikiwa hujaolewa/hujaoa au upo kwenye ndoa ya kisheria, kupata amri ya mwisho kuhusu umiliki wa 
mali, utahitaji kufungua madai madogo au kesi ya madai. Ikiwa una mpango wa kufungua kesi yoyote kati ya 
hizi, unaweza kupata fomu hizo kutoka ofisi ya Karani wa Mahakama au kutoka kwa wavuti ya mahakama ( 
www.vermontjudiciary.org ). Itakuwa muhimu kusajili fomu hizi kabla ya kusikilizwa kwako. 

Ikiwa unahitaji msaada kwa Kiingereza au lugha ya ishara, tafadhali wasiliana na Mahakama mara moja. 

SIKU YA KUSIKILIZWA : 

Unapaswa kuwa umeshajiandaa kwa usikilizaji wako kwa muda uliopo kwenye ilani. Usitarajie kusemezana 
baina yenu kabla ya kusikilizwa. Mara nyingi, hutaruhusiwa kufanya hivyo. Unaweza kupata video mtandaoni 
ya kukusaidia kujiandaa. Iko katika wavuti yetu ya umma  https://www.vermontjudiciary.org/family/relief-
abuse  Inaweza kuchukua muda kabla ya shauri lako kuitwa. Tafadhali kuwa na nyaraka zako wakati wa 
usikilizaji. 

Itakuwa muhimu kuwa na karatasi na kalamu ya kuchukua maelezo. 

MAELEKEZO MENGINE MAALUM KUHUSU KUSIKILIZWA KESI MTANDAONI: 

 Ikiwa unapinga usikilizaji wa mtandaoni au huwezi kushiriki: Angalau siku (3) kabla ya tarehe ya kusikilizwa 
au mkutano na msimamizi wa kesi, lazima utume au ulete hoja ya maandishi au ombi kwa mahakama ambayo 
inajumuisha maelezo mafupi ya ombi lako. 

Usikilizaji wa mtandaoni ni usikilizaji: 
• Unapaswa kuwa kwa wakati na kuwa mwenye heshima kana kwamba uko kwenye chumba cha 

mahakama 
• Kuwa na muunganisho mzuri na uwe mahali tulivu 
• Hupaswi kukatiza wengine wakiongea isipokuwa iwapo husikii au kuwa na pingamizi la kisheria. Ikiwa tu 

hukubaliani na kile kinachosemwa, andika dondoo ya kutokukubaliana kwako utakazozisema ifikapo 
zamu yako. 

• Lazima uijulishe mahakama mara moja iwapo intaneti imekatizwa, usipofanya hivyo Mahakama inaweza 
kutupilia mbali ombi lako au kutoa amri bila wewe kushiriki 

• Lazima uingie mkutanoni kwa mkondo tofauti na ule wa mshiriki mwingine yeyote na usitumie spika ya 
simu 
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