
األوامر المدنية الخاصة بعدم التعرض

أوامر الحماية الطارئة 
  )EPO(

أمر عدم التعرض الخاص بإساءة 
األوامر المدنية الخاصة بعدم التعرض في حاالت التحرشأوامر عدم التعرض الخاصة بالعنف المنزلي معاملة المسنين أو المعالين 

يمكنك الحصول 
 على هذا النوع من

األوامر إذا: 

كنت تبلغ 65 عاما من العمرأو أكثر، كنت في خطر. 
أو كنت بين 18 و 64 عاما وتعاني من 

إعاقات معينة، وكنت ضحية لما يلي:
اإلساءة الجسدية أو المالية	 
أو اإلهمال أو الترك أو العزلة	 
 أو معاملة الحقت بك إيذاء جسدي	 

أو نفسي. 

تريد أن تحمي نفسك وعائلتك من شخص:
تواعده )أو كنت تواعده(	 
أو متزوج منه )أو كنت متزوج منه(	 
أو لديكما طفل معا	 
أو لديك صلة قرابة وثيقة به )مثل أب أو أم أو إبن/إبنة أو أخ/	 

أخت أو جد/جدة أوحفيد/حفيدة، بما في ذلك زوج األم/زوجة األب، 
وأطفال الزوج/الزوجة من زواج سابق، وأخوة/ اخوات غير أشقاء، 

واألصهار الحاليين( 

كنت قلقا بشأن سالمتك ألنك تتعرض لـما يلي:
مطاردة	 
أو مضايقات	 
أو اعتداء جنسي 	 
أو تهديد	 

من قبل شخص ما ليس لديك عالقة وثيقة معه، مثل جار، أو رفيق السكن، 
أو شخص ال تعرفه.

هذا النوع من األوامر غير مخصص لألشخاص الذين تواعدوا أو من 
تربطهم صلة قرابة وثيقة. 

يمكن أن يأمر 
شخص ما بأن:

 يبتعد عنك وعن منزلك 
وعن عملك. 

ال يتصل بك بأي شكل من األشكال	 
يبتعد عنك وعن منزلك 	 
ينتقل من منزلك	 

ال يتصل بك بأي شكل من األشكال	 
يبتعد عنك وعن منزلك وعن عملك	 
ينتقل من منزلك 	 

ويمكن للمحكمة أيضا إصدار أوامر بشأن حضانة األطفال وزيارتهم، 
ونفقة الطفل، والنفقة الزوجية، ودفع فواتير معينة، ونقل الحقوق الخاصة 

برقم هاتف محمول، وغير ذلك. 

ال يتصل بك بأي شكل من األشكال 	 
يبتعد عنك، وعن منزلك )إال إذا كنتما رفقاء في السكن(، وعن عملك 	 

تصل إلى 5 سنوات.تصل إلى 5 سنوات.تصل إلى 5 سنوات.تصل إلى 7 أيام. يدوم لفترة:

يتوقف ذلك على نوع التحرش و/أو دخلك.مجاني.مجاني. مجاني. تكلفته:

يمكنك الحصول 
 على مساعدة

من خالل:

أي ضابط شرطة يمكنه أن 
يساعدك فيما يخص األوامر 

الطارئة. 

إذا کنت تريد حماية لمدة 
أطول من 7 أيام، فيجب 

عليك أن تطلب من المحکمة 
نوع آخر من أوامر عدم 

التعرض/ األوامر التقييدية. 

 خط المعلومات الخاص بكبار السن 
1-800-510-2020

مركز المساعدة الذاتية الخاص بالمحكمة العليا 
www.courts.ca.gov/ 

 selfhelp-courtresources.htm

 خدمات حماية البالغين في مقاطعتك
www.cdss.ca.gov/inforesources/

 County-APS-Offices

 الخط الوطني الساخن للعنف المنزلي
 )رقم مجاني(: 1-800-799-7233 

 الهاتف النصي: 1-800-787-3224 
 www.ndvh.org 

24 ساعة يوميا، 7 أيام في األسبوع  

الميسر الخاص بشؤون قانون األسرة أو مركز المساعدة الذاتية للمحكمة 
 www.courts.ca.gov/selfhelp-courtresources.htm :العليا 

وقد يكون بمقدور الميسر الخاص بشؤون قانون األسرة أيضا مساعدتك 
بالنسبة لألوامر الخاصة بنفقة وحضانة وزيارة األطفال.

 مركز المساعدة الذاتية الخاص بالمحكمة العليا 
 www.courts.ca.gov/selfhelp-courtresources.htm

 الخط الوطني الساخن لإلعتداء الجنسي
 )رقم مجاني(: 1-800-656-4673

www.rainn.org 
24 ساعة يوميا، 7 أيام في األسبوع
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