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لست   وحدك

إذا   كنت   تتعرض   العتداء   أو   تهديد   أو   مالحقة   أو   إكراه   جنسي   من   جانب   شريكك،   فقد   تشعر   باإلحراج   والخوف  

 والحيرة. وقد   تساورك   الشكوك   بشأن   ما   يجب   فعله   وكيفية   الحصول   على   المساعدة.

هناك   الكثير   من   األشخاص   في   مجتمعنا   ممن   يصدقونك   ويرغبون   في   تقديم   المساعدة   والدعم   لك. 

تشمل   خدمات   الدعم   في   مجتمعنا   مساعدتك   في   فهم   نظام   العدالة   الجنائية   والمشاركة   فيه   واالستجابة   الحتياجاتك  

 العاطفية   والجسدية. ويمكن   أن   يساعدك   المدافعون   عن   الضحايا   في   اختيار   الخدمات   المناسبة   لك. وتتوفر   العديد   من  

 هذه   الخدمات   مجانًا. 

نبذة   عن   هذا   الكتاب

يقدم   هذا   الكتاب   معلومات   أساسية   حول   اإلجراءات   القضاية   في   مقاطعة   فاييت   المتعلقة   بالعنف   المنزلي   والعنف   أثناء  

 المواعدة   والعنف   الجنسي   والمالحقة   إلى   جانب   معلومات   حول   الموارد   المجتمعية. نوصيك   بقراءته   بتأٍن،   واالحتفاظ  

 به   كمرجع.

ليس   المقصود   من   هذا   الكتاب   تقديم   معلومات   تتضمن   نصائح   معينة   وال   يجب   التعويل   عليه   عوًضا   عن   التمثيل  

 القانوني. تعتمد   هذه   المعلومات   على   القوانين   السارية   منذ   يناير   2018. ولكن   تذكر   أن   هناك   تغييرات   تطرأ   على  

 القوانين. إذا   كانت   لديك   أسئلة   حول   كيفية   تطبيق   القوانين   على   حالتك،   فاستشر   محاميًا.

نبذة   عن   العنف   المنزلي   والجنسي   والمالحقة

يعتبر   العنف   المنزلي   والعنف   أثناء   المواعدة   والعنف   الجنسي   والمالحقة   جرائم   خطيرة. ال   يحق   ألي   شخص  

 االعتداء   عليك   أو   تهديدك   أو   مالحقتك،   أو   إجبارك   على   االتصال   الجنسي   غير   المرغوب. لك   الحق   في   الحماية. 

قد   تحدث   هذه   الجرائم   ألي   شخص   بصرف   النظر   عن   عرقه   أو   وضعه   االجتماعي   واالقتصادي   أو   أصله   اإلثني   أو  

 عمره   أو   قدرته   أو   دينه   أو   نوعه. وتحدث   هذه   الجرائم   من   أشخاص   من   الجنس   اآلخر   أو   من   نفس   الجنس   وقد   تحدث  

 بين   المتزوجين   أو   من   يعيشون   معًا   أو   المتواعدين   أو   المنفصلين.

إذا   كنت   تعتقد   أنك   تتعرض   لالنتهاك   أو   االعتداء   الجنسي   أو   المالحقة،   ولم   تكن   متأكًدا   مما   إذا   كنت   مؤهالً   للحصول  

 على   الخدمات،   فتحدث   مع   أحد   مقدمي   الدعم   بشأن   الخيارات   المتاحة   لك. 
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 الحماية   
المتساوية

تسري   القوانين   واإلجراءات   الواردة   هنا   على   جميع   األفراد   بصرف   النظر   عن   النوع   أو   القدرة  

 أو   األصل   العرقي   أو   األصل   الوطني   أو   اللغة   أو   وضع   الهجرة. لديك   الحق   في   الحصول   على  

 جميع   أوجه   الحماية   والخدمات   الوارد   وصفها   في   هذا   الكتاب.

الحماية   المتساوية

يضمن   جميع   األشخاص   في   الواليات   المتحدة،  بصرف   النظر   عن   وضع   الهجرة   أو   المواطنة،  

 الحصول   على   الحماية   األساسية   بموجب   القانون   المدني   والجنائي. سواءٌ   كنت   مهاجًرا موثقًا   أو  

 غير   موثق،   فإن   لك   الحق   في:

تلقي   المساعدة   من   الشرطة	 

االنفصال   أو   الطالق   بدون   موافقة   الزوج/الزوجة،   وطلب   حضانة   األطفال   والدعم   المالي	 

رفع   الدعاوى   الجنائية	 

رفع   دعوى   الستصدار   أمر   حماية   لك   وألطفالك	 

الوصول   إلى   خدمات   الدعم   المجتمعية،   مثل   االستشارات   والتخطيط   للسالمة   وملجأ  	 

 الطوارئ   والمزيد   غير   ذلك

لك   الحق   في   رفع   دعوى   الستصدار   أمر   حماية   24    ساعة   يوميًا،   7    أيام   في   األسبوع!

إذا   كنت   مهاجًرا   غير   موثق   ووقعت   ضحية   للعنف   المنزلي   أو   العنف   أثناء   المواعدة   أو   العنف  

 الجنسي   أو   المالحقة،   فقد   تكون   مؤهالً   للحصول   على   وضع   قانوني   في   الواليات   المتحدة   عن  

 طريق   تأشيرات   خاصة   متاحة   لضحايا   الجرائم. للحصول   على   المزيد   من   المعلومات   حول  

 حقوقك   القانونية،   يمكنك   استشارة   محامٍ   مختص   في   شؤون   الهجرة. إذا   لم   يكن   بوسعك   تدبير  

 تكاليف   محامٍ   خاص،   فهناك   بعض   الوكاالت   التي   تقدم   الخدمات   القانونية   مجانًا   أو   نظير   رسوم  

 زهيدة. 

   Maxwell Street Legal Clinic على   رقم   859-233-3840.	 

   Legal Aid of the Bluegrass على   رقم   859-233-4556	 

   Kentucky Refugee Ministries على   رقم   859-226-5661	 

المهاجرون  
 والالجئون
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الوصول   إلى   اللغة

إذا   كنت   من   الُصمّ   أو   تواجه   صعوبة   في   قراءة   أو   كتابة   أو   تحدث   أو   فهم   اللغة   اإلنجليزية،   فلك  

 الحق   في   االستعانة   بمترجم   في   مواقف   معينة. 

يتعين   على   جميع   الوكاالت   التي   تتلقى   المساعدات   الفيدرالية،   بما   في   ذلك   المحاكم   والمستشفيات  

 ومكاتب   المنافع   العامة   والعديد   من   الوكاالت   المجتمعية،   توفير   الخدمات   المتاحة   لألشخاص  

 الذين   ال   يجيدون   اللغة   اإلنجليزية. ويجب   على   محاكم   والية   كنتاكي   توفير   المترجمين   خالل  

 اإلجراءات   القضائية   إذا   اقتضت   الضرورة. ويمكنك   أنت   أو   المدافع   عن   الضحايا   إخطار  

 الوكاالت   بحاجتك   لخدمات   الترجمة.

ال   يجوز   إطالقًا   االستعانة   باألطفال   أو   المعتدين   كمترجمين. يمكن   للضحية   استخدام   أفراد   العائلة  

 اآلخرين   أو   األصدقاء   حسب   اختياره،   غير   أن   أفضل   ممارسة   تتمثل   في   االستعانة   بمترجمين  

 تلقوا   التدريب   على   الترجمة   الطبية   أو   القانونية. وفي   الحاالت   التي   تتضمن   العنف   المنزلي  

 والجنسي   و/أو   المالحقة،   فإن   االستعانة   بمترجم   غير   مدرب   ترفع   مخاطر   إلحاق   الضرر  

 بالضحية.

قد   يعتبر   عدم   توفير   مترجم   أو   ترجمة   فورية   تمييًزا   على   أساس   األصل   الوطني. إذا   كانت   لديك  

 أسئلة   أخرى   أو   كنت   تشعر   أنه   قد   تم   انتهاك   حقوقك،   فيحق   لك   االتصال   بوزارة   العدل األمريكية  

 شعبة   الحقوق   المدنية   على   رقم   1-888-848-5306.

بالنسبة   للوكاالت   التي   تتلقى   التمويل   الفيدرالي   بشكل   مباشر   أو   غير   مباشر،   يجب   أال   يتكبد  

 العمالء   أي   رسوم   متعلقة   بخدمات   الترجمة.

تتوفر   الترجمة   عبر   الهاتف   والفيديو   بالعديد   من   اللغات   المختلفة   عن   طريق   العديد   من   مقدمي  

 الخدمات. 

GLOBAL LEX: يقع   مكتب   شؤون   التعدد   الثقافي   في  GLOBAL LEX ،  وهو   مركز  

 دولي   حيث   يمكن   للمواطنين   والسكان   من   الدول   األخرى   الحصول   على   معلومات   والوصول   إلى  

 البرامج   والخدمات،   واالتصال   بموظفي   الحكومة   المحلية   وموفري   الخدمات   المجتمعية. يجيد  

 فريق   Global Lex  عدة   لغات   تشمل   اإلسبانية   والعربية   والفرنسية   واليابانية   واأللمانية،  

   Global Lex ويمكنهم   االتصال   بخدمة   الترجمة   عبر   الهاتف   بأكثر   من   240    لغة. اتصل   بـ 

على   رقم   859-246-4333.
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الخيارات   القانونية  
 والمجتمعية

هناك   خياران   قانونيان   رئيسيان   لضحايا   العنف   المنزلي   والعنف   أثناء   المواعدة   والعنف   الجنسي  

 والمالحقة: وهما   أوامر   الحماية   والدعاوى   الجنائية. يستطيع   الضحايا   استخدام   أحد   الخيارين   أو  

 كليهما.

أوامر   الحماية:  يعمل   أمر   الحماية   على   توفير   الحماية   ضد   أي   انتهاك   مستقبلي   بوضع   حدود  

 على   سلوك   المعتدي. ولن   يتم   اعتقال   الشخص   الذي   ُرفعَت   ضده   دعوى   أمر   الحماية   ما   لم  

 يخالف   األمر. يساعد   أمر   الحماية   في   حمايتك   سواء   كنت   ترغب   في   أن   تظل   على   صلة  

 بالشخص   المعتدي   من   عدمه. خالل   عملية   أمر   الحماية،   يتخذ   القاضي   القرارات   بناءً   على  

 "رجحان   األدلة"،   أي   أن   القاضي   يعتقد   أن   احتمال   وقوع   العنف   أقوى.

االتهامات   الجنائية: الشكوى   الجنائية   هي   طلب   يُقدم   للقاضي   إلصدار   اتهامات   جنائية   ضد  

 شخص   متهم   بارتكاب   جريمة. ويتيح   االتهام   الجنائي   للمعتدي   معرفة   أن   العنف   أمر   غير   مقبول  

 وغير   قانوني. وإلصدار   اإلدانة   الجنائية،   يجب   أن   يقتنع   القاضي   أو   هيئة   المحلفين   "بما   ال   يدع  

 مجاالً   للشك" بوقوع   العنف.

أوامر   الحماية   واالتهامات   الجنائية: يرفع   الضحايا   أحيانًا   دعاوى   الستصدار   أوامر   الحماية  

 ويقدمون   شكاوى   جنائية. وتعتبر   االتهامات   الجنائية   ودعاوى   أمر   الحماية   إجراءات   قضائية  

 منفصلة   ينتج   عنها   صدور   قرارات   منفصلة   و/أو   يترتب   عليها   نتائج   منفصلة. وال   يؤثر   األمر  

 القضائي   الصادر   في   إحدى   المحاكم   على   اإلجراء   الذي   يتم   في   المحكمة   األخرى.  وال   ينطبق  

 أي   تغيير   يطرأ   على   أمر   قضائي،   مثل   رد   الدعوى   أو   تعديلها،   تلقائيًا   على   األمر   اآلخر.

الخدمات   المجتمعية: توفر   العديد   من   الوكاالت   في   مجتمعنا   األمان   والدعم   للضحايا   وهي   متاحة  

 بصرف   النظر   عن   طلب   الحماية   عن   طريق   المحكمة   من   عدمه.  تتوفر   خدمات   الدعم   الجسدي  

 والعاطفي   وتشمل   توفير   المأوى   والعالج   ومجموعات   الدعم   والمحاماة   والمزيد   غير   ذلك. 

للحصول   على   مزيد   من   المعلومات   حول   هذه   الخدمات،   راجع   قسم   الموارد   المجتمعية   الذي   يبدأ  

 في   صفحة   29.

الخيارات   القانونية   وخيارات   الخدمات   المتاحة   لك
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من   يمكنه   التقدم  
 بالدعوى

من   يمكنه   التقدم   بطلب   الستصدار   أمر   حماية؟

الستصدار   أمر   حماية   في   مقاطعة   فاييت،   يجب   استيفاء   الشروط   الثالثة   التالية:

 1. يجب   أن   تكون   مقيًما   في   مقاطعة   فاييت   أو   فررت   إلى   
 مقاطعة   فاييت   بوصفها   مكانًا   آمنًا

2. تطلبين   الحماية   من:

زوجكِ   الحالي   أو   السابق   بشكل   قانوني	 

شخص   أنجبتِ   منه   طفالً	 

شخص   تعيشين   معه   حاليًا   أو   كنت   تعيشين   معه   في   الماضي	 

شخص   تواعدينه   حاليًا   أو   كنت   تواعدينه   في   السابق   أو   تربطك   به   عالقة   غرامية   أو   حميمة	 

 شخص   اعتدى   عليك   جنسيًا   )غريب   	 
أو   معلوم(

شخص   يالحقك   )غريب   أو   معلوم(	 

أحد   أفراد   العائلة: والد،   طفل،   جد،   حفيد،   أو   أي   شخص   آخر   يعيش   في   نفس   منزل   الطفل  	 
 إذا   كان   الطفل   هو   الضحية   المزعوم

و

 3. إذا   كنت   تعتقدين   أنك   معرضة   لخطر   العنف   بشكل   مباشر   وآني،  
  ما   يعني   أن   الشخص   الذي   تطلبين   

 الحماية   منه   يكون   إما:

ألحق   بك   إصابة   أو   اعتداء   جسدي	 

اعتدى   عليك   جنسيًا	 

هدد   بإلحاق   الضرر   الجسدي   بك   أو   الهجوم   عليك	 

أقدم   على   فعل   شيء   أثار   مخاوفك   بأنك   قد   تكونين   عرضة   لإلصابة   أو   الهجوم   أو   اإلساءة  	 
 في   وقت   قريب

يحق   لك   أن   تطلبي   ضم   أطفالك   في   أمر   الحماية. 

ويمكن   أن   يقدم   العريضة   أحد   أفراد   العائلة   البالغين   بالنيابة   عن   الفرد   القاصر. ويحق   للقُصر  
 أيًضا   تقديم   عرائضهم   باألصالة   عن   أنفسهم.
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وقت   ومكان   تقديم  
 الدعوى

أين   يمكنني   التقدم   بدعوى   الستصدار   أمر   الحماية؟

لك   الحق   في   التقدم   بدعوى   أمر   الحماية   24    ساعة   يوميًا،   7    أيام   في   األسبوع. 

ال   تُفرض   رسوم   على   طلب   دعوى   أمر   الحماية   وال   ينبغي   أن   يتولى   محام   تقديم   العريضة. 

يجب   عليك   تقديم   دعوى   أمر   الحماية   بشكل   شخصي.

 االثنين   - الجمعة
8:00    صباًحا   - 4:00    مساًء

 االثنين   - الجمعة
 4:00    مساءً   - 8:00    صباًحا

عطالت   نهاية   األسبوع   والعطالت   الرسمية

فاييت   مقاطعة   في   الدائرة   محكمة
120 N. Limestone 

Domestic Violence Office 
4 th Floor, Office C452 

الهاتف: 859-246-2248

فاييت   مقاطعة   محكمة
150 N. Limestone 

Fines Room 
1 st Floor 

الهاتف: 859-246-2228

من   يمكنه   تقديم   المساعدة   بشأن   دعوى   أمر   الحماية؟

قد   تكون   بحاجة   للتحدث   مع   محامي   الدفاع   عن   الضحايا   قبل   التقدم   بدعوى   الستصدار   أمر  

 حماية. ويمكن   للمدافعين   عن   الضحايا   من   Amanda’s Center  ومكتب   المدعي   العام  

 للمقاطعة   و  GreenHouse17 و   The Nest توفير   الدعم   بخصوص   تقديم   عريضة   أمر  

 الحماية   وأثناء   اإلجراءات   القضائية.  لمعرفة   مزيد   من   المعلومات   حول   المحامين،   راجع  

 الصفحة   26.

ال   يلزم   األمر   توكيل   محامٍ   لتقديم   دعوى   أمر   الحماية،   غير   أن   ذلك   قد   يكون   مطلوبًا   خالل   جلسة  

 االستماع. قد   يساعد   وجود   تمثيل   قانوني   في   عرض   قضيتك   بكفاءة   أكبر   ومساعدتك   في  

 الحصول   على   اإلعانة   التي   تطلبها. ويكون   ذلك   مهًما   على   وجه   الخصوص   إذا   استعان   المعتدي  

   Legal Aid of بمحامٍ   لتمثيله. إذا   لم   يكن   بإمكانك   تدبير   أتعاب   المحامي،   فقد   يتسنى   لوكالة 

   the Bluegrass أو   The Nest  أو   وكاالت   أخرى   توفير   التمثيل   القانوني   لك   بدون   تكلفة. 

للحصول   على   مزيد   من   المعلومات   حول   هذه   الوكاالت،   يُرجى   مراجعة   قسم   الموارد   المجتمعية  

 الذي   يبدأ   في   صفحة   29.

من   يمكنه   المساعدة
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االلتماس

في   المحكمة،   سيقدم   لك   الكاتب   التماًسا   فارًغا   لملء   بياناته. وعند   تقديم   االلتماس   وخالل   عملية  

 أمر   الحماية،   تكون   أنت   مقدم   االلتماس   والشخص   الذي   ترغب   في   الحصول   على   الحماية   منه  

 هو   الُمبلَغ   عنه. يتعين   عليك:

تقديم   وصف   آلخر   األفعال   التي   تعتبر   سلوكيات   ذات   طبيعة   مسيئة   أو   تهديدية   وسوابق  	 

  االعتداءات   التي   

اقترفها   الُمبلغ   عنه   ضدك

وصف   أي   إصابات   بالتفصيل  	 

تحديد   ما   إذا   كان   قد   تم   استخدام   أسلحة	 

وصف   أي   مخاوف   من   اإليذاء   المستقبلي   أو   السبب   في   احتمال   تكرار   اإليذاء   إذا   لم   تتوفر  	 

 الحماية

تكون   شهاداتك   مشفوعة   بالقسم   أمام   الكاتب.

يمكنك   بموجب   "التماس   أمر   الحماية" طلب   أيٍ   مما   يلي:

عدم   االحتكاك   - استصدار   أمر   بمنع   الُمبلغ   عنه   من   االحتكاك   بك   بأي   صورة  ، منها  	 

 االتصال   الهاتفي   أو   الخطابات   أو   الرسائل   وما   إلى   ذلك   )راجع   الصفحة   12(

عدم   االحتكاك   العنيف   - أمر   لمنع   الُمبلغ   عنه   من   اإلساءة   إليك   أو   تهديدك   )راجع   الصفحة  	 

)12 

اإلخالء   - أمر   الُمبلغ   عنه   بإخالء   محل   اإلقامة   المشترك	 

عدم   إتالف   الممتلكات   - أمر   الُمبلغ   عنه   بعدم   بيع   أو   تدمير   أي   ممتلكات   لألسرة	 

الحضانة   - األمر   بالحضانة   المؤقتة   لألطفال	 

أوامر   الحماية   )إجراءات   المحكمة   المدنية/محكمة   األسرة(

الخطوة   1

 1. االلتماس
تتقدم   بدعوى   الستصدار  

 أمر   حماية

 4. جلسة   االستماع
يستمع   القاضي   لمقدم  
 االلتماس   والُمبلَغ   عنه

 3. تقديم   المستندات   
يُخطر   نائب   رئيس   الشرطة  

 الُمبلغ   عنه

2. أمر   الحماية   الطارئ  
 أو   أمر   الحماية   المؤقت  

  بين   األفراد
يقرر   القاضي   ما   إذا   كان  

 سيمنح   أمًرا   مؤقتًا
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أي   إغاثة   أو   مساعدة   أخرى   مطلوبة   لمنع   االعتداء   - يجب   أن   تكون   محدًدا. على   سبيل  	 

 المثال،   قد   تطلب   تناول   مسألة   الدعم   الخاص   باألطفال،   أو   أمر   المدعى   عليه   باالنضمام  

 ألحد   برامج   التدخل   المعتمدة   لتقويم   سلوك   المعتدين،   أو   استكمال   تقييم   تعاطي   المخدرات. 

مالحظة: فيما   يمكنك   أن   تطلب   وجود   الُمبلغ   عنه   على   بُعد   500    قدم   من   موقع   معين   )مثل  

 منزلك   أو   مقر   عملك   أو   مدرسة   أطفالك   وما   إلى   ذلك(،   فهذا   يعني   أنه   سيحصل   على   هذا  

 العنوان. وإذا   كان   الُمبلغ   عنه   على   دراية   بالفعل   بمحل   إقامتك   أو   عملك،   فقد   يكون   من   األسلم  

 طلب   وجوده   على   بُعد   500    قدم   منك   في   كل   األوقات   واألماكن.

إذا   كانت   في   المستشفى   أو   مركز   تمريض   أو   لم   تكن   لديك   القدرة   الجسدية   للحضور   إلى   المحكمة  

 لتقديم   التماس،   فيمكن   لنائب   رئيس   الشرطة   الحضور   إليك   ومساعدتك   في   تقديم   التماس  

 الستصدار   أمر   حماية   مؤقت. اتصل   بمكتب   رئيس   الشرطة   في   مقاطعة   فاييت   على   رقم  

 1771-252-859    للحصول   على   المساعدة. 

أمر   الحماية   الطارئ   أو   أمر   الحماية   المؤقت   بين   األفراد

سيراجع   القاضي   التماسك   ويقرر   أيَّ   الطلبات   سيتم   منحها   لك. سيعطيك   الكاتب   نسخة   من   قرار  

 القاضي.  في   حالة   إصدار   أمر   حماية   مؤقت،  فيجب   عليك   االحتفاظ   بنسخة   منه   معك   في   كل  

 األوقات. 

 .)TIPO(   أو   أمر   حماية   مؤقت   بين   األفراد )EPO(   يكون   األمر   المؤقت   إما   أمر   حماية   طارئ

سيحدد   القاضي   أي   أمر   يُصدره   بناءً   على   عالقتك   بالُمبلغ   عنه.

وقد   يصدر   القاضي   أمر   استدعاء   للشهادة   أمام   المحكمة   بدالً   من   األمر   المؤقت   إذا   كان   يعتقد   في  

 عدم   وجود   خطر   مباشر. وفي   هذه   الحالة،   سيتم   تحديد   تاريخ   لجلسة   استماع   التخاذ   قرار  

 بإصدار   أمر   الحماية   من   عدمه.

في   حالة   رفض   االلتماس، ال   يعني   هذا   أنك   غير   معرض   للخطر. ولكنه   يعني   أن   وضعك   على  

 النحو   الموصوف   غير   مؤهل   قانونًا   إلصدار   أمر   حماية. وإذا   حدث   ذلك،   فمن   المهم   للغاية   أن  

 تناقش   هذا   األمر   مع   محامي   و/أو   أحد   المدافعين   عن   الضحايا   في   أقرب   وقت   ممكن   للوقوف  

 على   الخيارات   القانونية   المتاحة   أمامك   ومناقشة   الخدمات   المجتمعية   الداعمة   المتوفرة. 

الخطوة   2
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تقديم   المستندات

بعد   إصدار   القاضي   أمر   مؤقت   أو   أمر   استدعاء   للشهادة   أمام   المحكمة،   سيحاول   نائب   رئيس  

 الشرطة   على   الفور   تزويد   المدعى   عليه   بنسخة   من   األمر   وإخطار   بجلسة   االستماع.  إذا   كانت  

 لديك   أي   معلومات   حول   موقع   الُمبلغ   عنه،   فأخطر   مكتب   رئيس   شرطة   مقاطعة   فاييت. حيث  

 يساعد   ذلك   في   جهود   إخطار   الُمبلغ   عنه. يمكن   الوصول   إلى   مكتب   رئيس   شرطة   مقاطعة   فاييت  

 عن   طريق   االتصال   برقم   859-252-1771.

مالحظة: ال   يسري   األمر   المؤقت   حتى   يتم   إخطار   الُمبلغ   عنه. 

بمجرد   إخطار   الُمبلغ   عنه   بتسليمه   نسخة   من   األمر   المؤقت،   يسري   األمر   حتى   تنعقد   جلسة  

 استماع   في   المحكمة   )في   غضون   14    يوًما(. وإذا   لم   يكن   تاريخ   جلسة   االستماع   وارًدا   في  

 الوثائق،   فيمكن   االتصال   بمكتب   الكاتب   على   رقم   859-246-2248.

قد   يتعين   عليك   اتخاذ   تدابير   السالمة   اإلضافية   إذا   كنت   تعتقد   أن   الُمبلغ   عنه   قد   يحاول   إيذاءك  

 بعد   إخطاره   باألمر.  للحصول   على   معلومات   حول   كيفية   إعالمك   بتلقي   الُمبلغ   عنه   لإلخطار  

 والطرق   األخرى   التي   من   شأنها   تعزيز   سالمتك   وسالمة   أحبائك،   فراجع   الصفحتين   27    و28.    

لإلبالغ   عن   انتهاك   أمر   الحماية،   اتصل   بالشركة   أو   ارجع   إلى   المحكمة   لتقديم   شكوى. وهذا   أمر  

 بالغ   األهمية. حيث   يسري   أمر   الحماية   فقط   إذا   أخذته   جميع   األطراف   المعنية   على   محمل   الجد.

الخطوة   3

جلسة   االستماع

إن   حضور   جلسة   االستماع   أمر   مهم   للغاية. 

حتى   وإن   لم   يتم   إخطار   الُمبلغ   عنه   بتاريخ   جلسة   االستماع،  ال   يزال   يجب   عليك   الحضور   إلى  

 المحكمة إلعالم   القاضي   أنك   ال   تزال   بحاجة   إلى   الحماية،   وإال،   فقد   يستدعيك   القاضي   أو   يتخذ  

 إجراءً   ضدك. عند   حضورك،   يمكنك   أن   تطلب   الحصول   على   إذن   من   القاضي   إلعفائك   من  

 العودة   إلى   المحكمة   حتى   يتم   إخطار   الُمبلغ   عنه. وإذا   حصلت   على   هذا   اإلذن،   فإنك   ستتحمل  

 مسؤولية   التواصل   مع   مكتب   رئيس   الشرطة   بمقاطعة   فاييت. وسيعلمونك   بتوقيت   إخطار   الُمبلغ  

 عنه   وتاريخ   جلسة   المحكمة   الجديدة  ، حيث   يجب   عليك   الحضور. يمكن   التواصل   مع   مكتب  

 رئيس   الشرطة   بمقاطعة   فاييت   عن   طريق   االتصال   برقم   859-252-1771.

الخطوة   4
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بعد   إخطار   الُمبلغ   عنه،   تقام   جلسة   االستماع. وقد   تقام   الجلسة   في   تاريخ   الجلسة   التالية   في  

 المحكمة   أو   في   تاريخ   الحق   يحدده   القاضي. ويجب   االستعداد   خالل   جلسة   االستماع   لإلدالء   بأي  

 أقوال   أو   تقديم   أي   شيء   ترغب   من   القاضي   أخذه   في   االعتبار. إنها   فرصتك   إلخبار   القاضي  

 باألحداث   المسيئة   أو   التهديدية   التي   تعرضت   لها   وتقديم   أي   أدلة   وشهود   لديك   )لمعرفة   المزيد  

 حول   األدلة،   راجع   الصفحات   25-22(. ويجب   عليك   إعالم   المحكمة   بأي   متطلبات   للحماية  

 لديك   أنت   أو   أطفالك،   إلى   جانب   أي   دعم   لألطفال   أو   الزيارات   الخاصة   بهم   وأي   مشكالت  

 متعلقة   بالحضانة،   أو   أي   تقييمات   خاصة   بتعاطي   الكحوليات   أو   المخدرات   أو   العنف   المنزلي،  

 فضالً   عن   أي   مساعدة   أخرى   مطلوبة   إليقاف   االعتداء. ويمكنك   أن   تطلب   أيًضا   مصادرة   أي  

 أسلحة   نارية   من   خالل   مكتب   رئيس   الشرطة.

سيحصل   المدعى   عليه   أيًضا   على   الفرصة   للتحدث   وتقديم   األدلة. 

إذا   ارتأى   القاضي   أن   هناك   اعتداءً   قد   حدث   وقد   يحدث   مجدًدا،   فيمكن   إصدار   أمر   حماية   طويل  

 األجل   لمدة   تصل   إلى   ثالث   سنوات.  وسيكون   هذا   إما   أمر   متعلق   بالعنف   المنزلي   )DVO( أو  

 أمر   حماية   بين   األفراد   )IPO(. وسيحدد   القاضي   أي   أمر   يُصدره   بناءً   على   عالقتك   بالُمبلغ  

 عنه.

يُصدر   مكتب   رئيس   الشرطة   بمقاطعة   فاييت   "بطاقات   األمل" لضحايا   العنف   المنزلي   والعنف  

 بين   األفراد   في   ليكسينغتون   الذين   صدرت   لهم   أوامر   متعلقة   بالعنف   المنزلي   أو   أوامر   حماية   بين  

 األفراد. ويسهل   حمل   البطاقات   المغلفة   صغيرة   الحجم   بسهولة   في   المحفظة   أو   كيس   النقود،  

 وهي   تساعد   في   إنفاذ   القانون   وتحمل   معلومات   حيوية   بشأن   أمر   الحماية   الساري. يحمل   أحد  

 جانبي   البطاقة   رقم   القضية،   وتاريخ   انتهاء   أمر   العنف   المنزلي   أو   أمر   الحماية   بين   األفراد،   واسم  

 مقدم   االلتماس،   واسم   الُمبلغ   عنه،   وتاريخ   ميالده،   واألوصاف   الجسدية   له،   إلى   جانب   صورة   له. 

فيما   يضم   الجانب   اآلخر   الشروط   المفروضة   على   الُمبلغ   عنه،   مثل   أمر   المحكمة   بإخالء   الُمبلغ  

 عنه   محل   اإلقامة   المشترك. ويتم   منح   كل   طرف   مشمول   بالحماية   "بطاقة   األمل" الخاصة   به. 

أبرز   "بطاقة   األمل" لقوات   إنفاذ   القانون   عند   وصولها   إلى   مسرح   األحداث   إن   استطعت. 

بطاقات   األمل
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خالل   عملية   استصدار   أمر   الحماية،   قد   تراودك   مخاوف   بشأن   سالمة   أطفالك. وفيما   قد   يكون  

 األطفال   مشمولين   في   أمر   الحماية،   فال   يزال   يكون   من   المتوقع   أن   يحصل   الُمبلغ   عنه   على   حق  

 زيارة   األطفال   )يُعرف   أيًضا   بوقت   المشاركة(.

ويمكن   أن   يحدد   القاضي   األمور   المتعلقة   بحضانة   األطفال   وزيارتهم   بناءً   على   ما   يعتقد   أنه   يحقق  

 مصالح   األطفال   على   النحو   األفضل. وإذا   وجد   القاضي   أن   زيارة   المعتدي   لألطفال   قد   تشكل  

 خطًرا   جسيًما   على   صحتهم   البدنية   أو   العقلية   أو   العاطفية،   فقد   يطلب   القاضي   أن   تخضع   الزيارة  

 لإلشراف   أو   يتخذ   ترتيبات   أخرى.

أثناء   الزيارة   الخاضعة   لإلشراف،   يمضي   الوالد   غير   الحاضن   بعض   الوقت   مع   طفله   تحت  

 إشراف   أحد   أفراد   العائلة   أو   األصدقاء   أو   مراقب   متخصص   في   الزيارة. ويجب   أن   يتمكن  

 المشرف   من   رؤية   واالستماع   إلى   ولي   األمر   والطفل   أثناء   تفاعلهما   طوال   الوقت   خالل   فترات  

 الزيارة.

التبادل   الخاضع   للمراقبة   هو   نقل   الطفل   من   أحد   الوالدين   إلى   اآلخر،   ويتم   غالبًا   دون   أي   تعامل  

 بين   الوالدين. وتخضع   عملية   التبادل   فقط   للمراقبة. بعد   انتقال   الطفل،   تتم   زيارة   الوالد   للطفل  

 دون   الخضوع   إلشراف. 

قد   يتسنى   لك   أنت   والُمبلغ   عنه   االتفاق   على   صديق   مشترك   أو   أحد   أفراد   العائلة   لإلشراف   على  

   Children’s Safe Exchange and الزيارات   أو   عمليات   التبادل. وإال،   فيتوفر   برنامج 

   Visitation الذي   توفره   وكالة   GreenHouse17  لهذا   الغرض   ويمكن   الوصول   إليه   عن  

 طريق   االتصال   برقم   859-268-0487.

تذكر   دائًما   أن   الزيارة   الخاضعة   لإلشراف   تكون   في   الغالب   ترتيبًا   مؤقتًا   فقط.

الزيارة

األطفال

إذا   كانت   لديك   أي   مخاوف   بشأن   سالمتك   أو   سالمة   طفلك   أثناء   وجوده   بمفرده   مع   الُمبلغ   عنه،  

 فيحق   لك   أن   تطلب   من   القاضي   إجراء   تقييم   لوقت   المشاركة   بواسطة   مكتب   صديق   المحكمة.

وعند   تعيين   صديق   المحكمة   لقضيتك،   سيتولى   أحد   المتخصصين   إجراء   تقييم   من   خالل   عقد  

 مقابلة   شخصية   معك   ومع   الُمبلغ   عنه   والطفل   بشكل   منفصل   )إذا   كان   في   عمر   يسمح   بذلك(. 

وسيقدم   المتخصص   توصياته   للقاضي   بشأن   الوقت   المشترك  ، بناءً   على   مدى   تأثير   االعتداء   على  

 الطفل   وعلى   عالقته   بكلٍ   من   والديه،   فضالً   عن   العوامل   األخرى   التي   يعتقد   المتخصص   أنها  

 مهمة   بحيث   يأخذها   القاضي   في   االعتبار.

 تقييم  الوقت  
المشترك
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ماذا   يعني   "عدم   االحتكاك" و"عدم   االحتكاك   العنيف"؟

تُعرف   أوامر   الحماية   أحيانًا   "بعدم   االحتكاك" أو   "عدم   االحتكاك   العنيف"، بناءً   على   أوجه  

 الحماية   التي   تطالب   بها   واألمر   الذي   يصدره   القاضي.  ويحدد   القاضي   معنى   كل   مصطلح  

 يتضمنه   األمر.

تشمل   أوامر   "عدم   االحتكاك" غالبًا:

عدم   االحتكاك   وجًها   لوجه	 

عدم   االحتكاك   عن   طريق   الهاتف   أو   الرسائل   النصية   أو   البريد   أو   البريد   اإللكترونية   أو   ما  	 

 إلى   ذلك

عدم   االحتكاك   عن   طريق   وسائل   التواصل   االجتماعي   أو   نشر   محتوى   عنك	 

عدم   وجود   مراسالت   مكتوبة 	 

عدم   إرسال   الهدايا   أو   الزهور   أو   ما   شابه	 

عدم   التواصل   عن   طريق   طرف   ثالث،   بمعنى   أن   يطلب   الُمبلغ   عنه   من   شخص   آخر  	 

 االتصال   بك   بالنيابة   عنه

إلزام   الُمبلغ   عنه   بعدم   تجاوز   مسافة   محددة   بينك   وبينه،   تصل   إلى   500    قدم	 

يتم   إصدار   أوامر   "عدم   االحتكاك   العنيف" لحمل   الُمبلغ   عنه   على   التوقف   عن   السلوك   المسيء  
 غير   أنها   تسمح   له   بالتواصل   معك. وتشمل   هذه   األوامر   في   الغالب:

عدم   حدوث   اعتداء   جسدي	 

عدم   تقييد   الحركة   أو   االحتجاز   الجسدي   باإلكراه	 

عدم   التهديد   أو   التحرش   أو   الترهيب	 

قد   يأمر   القاضي   أحيانًا   الُمبلغ   عنه   أيًضا   بعدم   مالحقتك   أو   اتباعك. 

احرص   على   فهم   شروط   األمر   الصادر   قبل   مغادرة   المحكمة. ويحق   لك   طرح   أي   أسئلة   على  

 القاضي   أو   المدافع   عن   الضحايا   للتوضيح.

 عدم   االحتكاك   
وعدم   االحتكاك  

 العنيف

المزيد   من   المعلومات   حول   أوامر   الحماية
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ماذا   لو   خالف   الُمبلغ   عنه   األمر؟

تعتبر   مخالفة   أمر   الحماية   )أمر   الحماية   الطارئ   أو   المؤقت   بين   األفراد   أو   أمر   العنف   المنزلي  

 أو   أمر   الحماية   بين   األفراد( انتهاًكا   جسيًما. إذا   حدد   األمر   "عدم   االحتكاك"،   فيجب   أال   يحدث   أي  

 احتكاك   بينك   وبين   الُمبلغ   عنه. وإذا   خالف   األخير   األمر   بصورة   أو   بأخرى،   فيمكنك:

االتصال   بالشرطة   لإلبالغ   عن   المخالفة.	 

الرجوع   إلى   المحكمة   التي   أصدرت   األمر   وطلب   اتهام   الُمبلغ   عنه   بازدراء   المحكمة  	 

 لمخالفة   األمر.

اصطحاب   تقرير   الشرطة   إلى   مكتب   المدعي   العام   للمقاطعة   لتقديم   شكوى   جنائية   )اطلع  	 

 على   مزيد   من   المعلومات   حول   إجراءات   المحكمة   الجنائية   بدايةً   من   الصفحة   16(.

في   حاالت   الطوارئ   ووجود   مخاوف   لديك   بشأن   سالمتك   المباشرة،   اتصل   برقم   911.

تذكر: ال   يمكن   مخالفة   أمر   الحماية   ما   لم   يتم   إخطار   الُمبلغ   عنه. وإذا   حاول   الُمبلغ   عنه   االحتكاك  

 بك   ولم   يكن   قد   تم   إخطاره   باألمر،   فاتصل   برقم   911.

المخالفات

ماذا   لو   خالف   الُمبلغ   عنه   األمر   بدرجة   كبيرة؟

يُطبّق   مكتب   رئيس   الشرطة   بمقاطعة   فاييت   برنامج   مراقبة   عن   طريق   جي   بي   إس   إلنفاذ   قانون  

 أماندا   بشكل   فعال،   وذلك   لتعزيز   سالمة   الضحايا   الذين   يرتكب   الجناة   في   حقهم   مخالفات   جسيمة  

 ألمر   الحماية   الصادر. في   مقاطعة   فاييت،   عندما   يقرر   القاضي   أن   الُمبلغ   عنه   ارتكب   مخالفة  

 جسيمة   ألمر   حماية   ساٍر،   فقد   يأمر   الُمبلغ   عنه   بارتداء   جهاز   مراقبة   على   كاحله   لتسجيل   موقع  

 وجوده   24    ساعة   يوميًا. يتحمل   نواب   رئيس   الشرطة   المعنيون   بالعنف   المنزلي   مسؤولية   تركيب  

 الجهاز   ومراقبة   المعتدي   للوقوف   على   مدى   التزامه   باألمر. 

إذا   كنت   تعتقد   أن   الُمبلغ   عنه   في   قضيتك   قد   خالف   أمر   الحماية   بشكل   جسيم،   فيُرجى   االتصال  

 بأحد   المدافعين   عن   الضحايا   لمناقشة   الخيارات   المتاحة   أمامك.  وقد   تتمكن   من   تقديم   التماس  

 تطلب   فيه   من   القاضي   أن   يأمر   الُمبلغ   عنه   باالمتثال   لبرنامج   المراقبة   عن   طريق   جي   بي   إس. 

 المراقبة   عن   طريق   
جي   بي   إس
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تغيير   األمر

ماذا   لو   طرأ   أي   تغيير   بعد   جلسة   االستماع؟

بمجرد   سريان   األمر   فقط   يمكن   للقاضي   تغييره   أو   رفضه. وبينما   يكون   األمر   قد   صدر   بناءً   على  

 طلبك،   فإنه   صادر   عن   المحكمة   ويمكن   للقاضي   فقط   تغيير   شروط   األمر. ينطبق   ذلك   حتى   على  

 التغييرات   المؤقتة   المتعلقة   بحاالت   الطوارئ   أو   األحداث   الخاصة.

إذا   كان   أمر   العنف   المنزلي   أو   أمر   الحماية   بين   األفراد   يحدد   "عدم   االحتكاك" وكنت   تريد  

 التواصل   مع   الُمبلغ   عنه،   فيجب   عليك   أن   تطلب   من   المحكمة   تعديل   األمر   ليصبح   "عدم  

 االحتكاك   العنيف". إذا   صدر   لك   أمر   "عدم   االحتكاك   العنيف" وكانت   هناك   مشكالت   أخرى،  

 فيحق   لك   أن   تطلب   من   المحكمة   تعديل   األمر   إلى   "عدم   االحتكاك". 

لطلب   التغيير،   يجب   عليك   تقديم   التماس   في   مكتب   الكاتب   حيث   قدمت   االلتماس   األول  

 الستصدار   الطلب. يمكن   تقديم   االلتماس   أيام   االثنين   - الجمعة،   8:00    صباًحا   - 4:00    مساًء. 

وسيتم   تحديد   تاريخ   لعقد   جلسة   في   المحكمة،   ويجب   عليك   أنت   والُمبلغ   عنه   المثول   أمام   القاضي  

 لتوضيح   سبب   الطلب.

ماذا   لو   كنت   أرغب   في   إلغاء   الطلب؟

يعني   إلغاء   الطلب   عدم   سريانه   بعد   ذلك. ويمكن   للقاضي   فقط   إلغاء   الطلب. وحتى   لو   كنت   قد  

 اتفقت   مع   الُمبلغ   عنه   على   أن   األمر   لم   يعد   مطلوبًا   بعد،   فيجب   عليك   تقديم   التماس   حتى   يتخذ  

 القاضي   قراًرا   رسميًا   بإلغاء   األمر   أو   استمرار   سريانه. 

وال   يحظر   عليك   إلغاء   الطلب   تقديم   التماس   الستصدار   أمر   آخر   في   المستقبل   إذا   حدث   أي  

 اعتداء   مجدًدا.

إلغاء   األمر

ماذا   لو   كنت   أرغب   في   تطبيق   األمر   لمدة   أطول؟

يمكن   إصدار   أوامر   الحماية   لمدة   تصل   إلى   ثالث   سنوات   حسبما   يقرر   القاضي. وإذا   كنت   تريد  

 مد   أجل   أمر   العنف   المنزلي   أو   أمر   الحماية   بين   األفراد   لما   بعد   تاريخ   االنتهاء،   فيجب   عليك  

 تقديم   التماس   للمحكمة   قبل   انتهاء   سريان   األمر   وتقديم   سبب   هذا   االلتماس. يوصى   بتقديم  

 االلتماس   قبل   30    يوًما   من   تاريخ   انتهاء   سريان   األمر. ويحق   لك   أن   تطلب   مد   أجل   األمر   ثالث  

 سنوات   في   كل   مرة. ويمكنك   التسجيل   في   تطبيق   VINE  إلخطار   بتاريخ   انتهاء   سريان   األمر. 

)راجع   الصفحة   27(

مد   أجل   األمر
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األسلحة   النارية

هل   يتعين   على   الُمبلغ   عنه   تسليم   سالحه   الناري؟

يحظر   القانون   الفيدرالي   على   بعض   الُمبلغ   عنهم   شراء   األسلحة   النارية   أو   حيازتها   أو   بيعها   أو  
 التخلص   منها   بشكل   قانوني. إذا   صدر   لك   أمر   عنف   منزلي،   فلن   يحق   للُمبلغ   عنه   امتالك   أو  

 شراء   مسدس.

إذا   أضاف   القاضي   قيًدا   متعلقًا   باألسلحة   النارية   إلى   أمر   الحماية،   فيكون   مكتب   رئيس   الشرطة  
 بمقاطعة   فاييت   مسؤوالً   عن   مصادرة   األسلحة   النارية   من   الُمبلغ   عنه. يمكن   الوصول   إلى   مكتب  

 رئيس   شرطة   مقاطعة   فاييت   عن   طريق   االتصال   برقم   859-252-1771.

كيف   يختلف   أمر   الحماية   عن   األمر   التقييدي   المدني   المتفق   عليه؟

إذا   طلب   منك   أي   شخص   إلغاء   أمر   الحماية   الصادر   لك   في   مقابل   إصدار   أمر   تقييدي   مدني  

 متفق   عليه،   فيجب   عليك   التحدث   مع   أحد   المدافعين   عن   الضحايا   قبل   اتخاذ   أي   قرار. 

فيما   يشمل   األمر   التقييدي   المدني   المتفق   عليه   بعض   الشروط   المماثلة   الخاصة   بأمر   الحماية  

 )مثل   عدم   االحتكاك(،   فإنه   ال   يوفر   نفس   أوجه   الحماية.  

في   حالة   مخالفة   أمر   الحماية،   يمكنك   االتصال   بالشرطة   وقد   يتم   اعتقال   الُمبلغ   عنه   على   الفور  

 دون   سابق   إنذار. غير   أنه   ال   تُفرض   عقوبات   جنائية   على   مخالفة   األمر   التقييدي   المدني   المتفق  

 عليه،   ما   يعني   أن   الشرطة   لن   تعتقل   الُمبلغ   عنه.  في   حالة   مخالفة   األمر   التقييدي   المدني   المتفق  

 عليه،   يجب   عليك   تقديم   التماس   أمام   المحكمة   التي   منحته   وطلب   اتهام   الُمبلغ   عنه   بازدراء  

 المحكمة.

ويجدر   بك   فهم   أن   األمر   التقييدي   المدني   المتفق   عليه   يمكن   تقديمه   في   قضية   مدنية،   مثل   الطالق  

 أو   حضانة   األطفال. وإذا   لم   تكن   قضيتك   مدنية،   فال   يمكنك   تقديم   طلب   الستصدار   أمر   تقييدي  

 مدني   متفق   عليه.

األوامر   التقييدية

ماذا   لو   انتقلت   إلى   والية   أخرى؟

يكون   أمر   الحماية   الساري   قابالً   لإلنفاذ   في   كل   والية   وإقليم   وأرض   أمريكية. ويوصى   بالحصول  

 على   نسخة   معتمدة   من   األمر   لتسجيله   في   الوالية   التي   تنتقل   إليها. تختلف   عملية   تسجيل   األمر  

 في   كل   والية. تعرف   على   المزيد   من   خالل   االتصال   بأحد   المدافعين   عن   ضحايا   العنف  

 المحليين.
االنتقال   بين  

 الواليات
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تقرير   الشرطة

يعد   تقرير   الشرطة   هو   الخطوة   األولى   في   اإلجراءات   الجنائية.

فإذا   رد   الضابط   على   مكالمة   متعلقة   بالعنف   المنزلي   أو   العنف   أثناء   المواعدة   أو   العنف   الجنسي،  

 فسيتولى   التحقيق   في   الحادث. وإذا   حدد   الضابط   أن   هناك   جريمة   قد   وقعت،   فقد   يعتقل   المعتدي  

 أو   يقدم   طلبًا   باستصدار   مذكرة   توقيف   إذا   كان   المعتدي   قد   فر   من   مسرح   الجريمة. ويُعد   الضابط  

 تقرير   الشرطة   الذي   سيصبح   سجالً   قانونيًا   يوثق   الحادث. وقد   يوجه   الضابط   أو   ال   يوجه  

 اتهامات   للمعتدي.  لمعرفة   المزيد   من   المعلومات   حول   تدخل   الشرطة،   راجع   الصفحة   21.

وإذا   لم   يكن   قد   تم   استدعاء   ضابط   إلى   مسرح   جريمة   العنف   المنزلي،   فيكون   ال   يزال   بإمكانك  

 إبالغ   الشرطة   بالحادث. إذا   كنت   معرًضا   لخطر   مباشر،   فاتصل   برقم   911. وإال،   فيمكنك  

 اإلبالغ   عن   الحادث   عن   طريق   االتصال   برقم   3600-258-859    أو   الحضور   إلى   قسم   شرطة  

 .150  East Main St ليكسينغتون   وعنوانه 

نظًرا   للحاجة   إلى   إجراء   تحقيقات   إضافية   وجمع   المزيد   من   األدلة،   يستغرق   استكمال   تقرير  

 الشرطة   3    أيام   على   األقل. قبل   االنتقال   إلى   الخطوة   التالية،   يتعين   عليك   االتصال   بقسم   الشرطة  

 للتأكد   من   استيفاء   التقرير. وستتلقى   رقم   القضية   وتأكيًدا   باستيفاء   التقرير   إما   من   المحقق   أو  

 المدافع   عن   الضحايا.

االتهامات   الجنائية   )إجراءات   محكمة   المقاطعة(

الخطوة   1

 1. تقرير   الشرطة
 تُعد   الشرطة   

تقريًرا    عن   الحادث

3. مذكرة   التوقيف/
 االستدعاء   

 قد   يصدرها   القاضي   
وينفذها   رئيس   الشرطة

 2. مراجعة   الشكوى
 يراجع المدعي   العام 

  للمقاطعة   األدلة

مراجعة   الشكوى   الجنائية

بمجرد   التأكيد   على   استيفاء   تقرير   الشرطة،   يمكنك   االتصال   بمكتب   المدعي   العام   لمقاطعة   فاييت 

الخطوة   2
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 6. المحاكمة
تقديم   األدلة   للقاضي/هيئة  

 المحلفين

 5. قبل   المحاكمة   
المدعى   عليه   يقر   بالذنب،  

 المحامون   يتفاوضون   

4. االستدعاء   إلى  
  المحكمة

 يستمع   المدعى   عليه   إلى 
  التهم   الموجهة   له

ويتم   تحديد   موعد   لمراجعة   القضية. لتحديد   موعد،   اتصل   برقم   859-226-1802.

ستحتاج   الصطحاب   ما   يلي   خالل   الموعد   المحدد: 

هوية   صالحة   تحمل   صورة	 

االسم   الكامل   والعنوان   الكامل   للشخص   الذي   ترغب   في   تقديم   شكوى   جنائية   ضده   )يكون  	 

 من   المفيد   أيًضا   توفير   تاريخ   الميالد   ورقم   الضمان   االجتماعي(

نسخة   من   تقرير   الشرطة   أو   رقم   القضية   وأي   دليل   لديك   ويشمل   أسماء   الشهود. )اطلع   على  	 

 المزيد   حول   األدلة   في   الصفحات 22   - 25(

سيساعدك   مكتب   المدعي   العام   للمقاطعة   في   إعداد   اإلقرار   المشفوع   بقسم  ، والذي   يضم   كافة  

 المعلومات   المتعلقة   بالشكوى   الجنائية. 

سيخضع   إقرارك   المشفوع   بقسم   للمراجعة   بواسطة   المدعي   العام   لتحديد   ما   إذا   كان   االدعاءات  

 ضد   المعتدي   تستوفي   معايير   "السبب   المرجح   للجريمة". وإذا   حدد   المدعي   العام   وجود   أدلة  

 كافية   للمقاضاة،   فستتم   إحالة   القضية   إلى   قاضي   محكمة   مقاطعة   فاييت   لالطالع   عليها. 

االستدعاء   أو   إصدار   مذكرة   توقيف

إذا   استقر   قاضي   محكمة   المقاطعة   على   أن   االدعاءات   الواردة   في   اإلقرار   المشفوع   بالقسم  

 مدعومة   بسبب   مرجح   للجريمة،   فسيصدر   أمر   استدعاء   للمعتدي،   الذي   يعرف   اآلن   بالمدَعى  

 عليه   أو   مذكرة   لتوقيفه.

الخطوة   3
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االستدعاء   الجنائي: االستدعاء   هو   األمر   بإحضار   المدعى   عليه   للمثول   أمام   محكمة   المقاطعة. 

وهو   إخطار   وليس   مذكرة   اعتقال. ويلزم   االستدعاء   المدعى   عليه   بالمثول   أمام   المحكمة   في   يوم  

 محدد.

مذكرة   التوقيف: سيتم   توقيف   المدعى   عليه   واعتقاله   وإحضاره   إلى   محكمة   المقاطعة.

وسيحاول   نائب   رئيس   الشرطة   إخطار   المدعى   عليه   بتسليمه   نسخة   من   مذكرة   االستدعاء   أو  

 التوقيف. إذا   كانت   لديك   أسئلة   حول   خدمات   األوراق،   فاتصل   بمكتب   رئيس   شرطة   مقاطعة  

 فاييت   على   رقم   859-252-1771. 

مالحظة: ال   يضمن   إصدار   مذكرة   استدعاء   أو   توقيف   بأي   حال   من   األحوال   المثول   الفوري   أمام  

 المحكمة،   أو   التوقيف،   أو   بقاء   المدعى   عليه   رهن   االعتقال   حتى   موعد   المحاكمة،   أو   أن   المدعى  

 عليه   مذنب.

االستدعاء   إلى   المحكمة

هذا   هو   التاريخ   األول   لجلسة   المحكمة  ، حيث   يمثل   المدعى   عليه   أمام   القاضي   ويستمع   إلى  
  االتهامات   الموجهة   له. سيُعيِّن   القاضي   محاميًا   للمدعى   عليه   عند   الحاجة   لذلك،   ويحدد   

موعًدا   قبل   المحاكمة،   ويراجع   المستندات   إذا   كان   المدعى   عليه   ال   يزال   قيد   االعتقال. وفي   حالة  
 إخالء   سبيل   المدعى   عليه،   يحدد   القاضي   شروط   إخالء   السبيل. )راجع   VINE  في   الصفحة   27   

 لالطالع   على   مزيد   من   المعلومات   حول   اإلخطار   بإخالء   السبيل(. 

قد   يكون   "عدم   االحتكاك   بالضحية" أحد   شروط   إخالء   السبيل. ناقش   األمر   مع   المدافع   عن  
 الضحايا   لمعرفة   ما   إذا   كان   ذلك   ينطبق   على   قضيتك   وما   يتعين   عليك   فعله   في   حالة   مخالفة   هذا  

 الشرط. 

الخطوة   4

قبل   المحاكمة

هذا   هو   وقت   التحقيق   ومفاوضات   حل   النزاع. ويكون   المدعى   عليه   إما   "مذنب" أو   "غير  

 مذنب". إذا   كان   المدعى   عليه   "غير   مذنب"،   فسيتم   تحديد   تواريخ   أخرى   للمثول   أمام   المحكمة. 

ومع   ذلك   فقد   تتغير   إدانة   المدعى   عليه   إلى   "مذنب". ويحدد   اعتراف   المدعى   عليه،   من   بين  

 عوامل   أخرى،   إلى   أي   مدى   ستستمر   القضية   عن   طريق   إجراءات   المحكمة   وكم   ستستغرق. 

الخطوة   5
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سيحاول   أحد   المدافعين   عن   الضحايا   االتصال   بك   خالل   هذا   الوقت. ويمكنك   التواصل   مع   أحد  
 المدافعين   عن   الضحايا   عن   طريق   االتصال   بمكتب   المدعي   العام   للمقاطعة   على   رقم  
 4941-254-859. وسيحضر   أحد   المدافعين   عن   الضحايا   أيًضا   جلسات   المحكمة.

المحاكمة

هذه   هي   جلسة   االستماع   الرسمية   للقضية   أمام   قاٍض   و/أو   هيئة   المحلفين. يدلي   جميع   الشهود  

 بشهاداتهم   ويتم   تقديم   األدلة. وقد   يتم   استدعاؤك   للمثول   أمام   المحكمة   وقد   يدلي   المدعى   عليه   أو  

 ال   يدلي   بشهادته. ويثبت   أن   المدعى   عليه   إما   "مذنب" أو   "غير   مذنب".

وإذا   ثبت   أنه   مذنب،   فقد   تحدث   األمور   التالية   أو   ال   تحدث:

قد   يتم   تغريم   المدعى   عليه،   أو   مطالبته   بسداد   أتعاب   المحاماة،   أو   الحكم   بسجنه،   أو   بعض  	 

 هذه   األمور   مجتمعة

 قد   يُصدر   القاضي   على   المدعى   عليه   حكًما   مع   إيقاف   التنفيذ،  	 

وهو   ما   يعني   تحديد   مدة   معينة   لسجن   المدعى   عليه،   ولكنه   لن   يقضيها   في   السجن   بشكل  

 فعلي   ما   لم   يكن   قد   ارتكب   جريمة   أخرى   أو   خالف   أمر   المحكمة. 

قد   يوضع   المدعى   عليه   تحت   المراقبة.	 

الخطوة   6
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المحامون

هل   أحتاج   إلى   توكيل   محام؟

يتحمل   المدعي   العام   للمقاطعة   مسؤولية   رفع   الدعوى   القضائية   ضد   المدعى   عليه. ومن   ثم   لن  

 تحتاج   إلى   توكيل   محام. ويجدر   بك   فهم   أنه   على   الرغم   من   أنك   من   قدم   الشكوى   الجنائية،   فإن  

 المدعي   العام   للمقاطعة   يمثل   الكومنولث   وليس   الضحية. 

المزيد   من   المعلومات   عن   التُهم   الجنائية

هل   يتعين   عليّ   حضور   جلسة   المحكمة؟

خالل   اإلجراءات   القضائية،   يتعين   عليك   فقط   حضور   جلسة   المحكمة   عند   استدعائك   للمثول  

 أمامها. وفي   حالة   استدعائك،   يكون   من   المهم   للغاية   التواجد   في   المحكمة   في   الوقت   المحدد. 

ويمكنك   دوًما   حضور   جلسات   المحكمة   حتى   وإن   لم   يتم   استدعاؤك   للمثول   أمامها. إذا  اخترت  

 الحضور،   يكون   من   المفيد   إعالم   المدافع   عن   الضحايا   الخاص   بك   في   مكتب   المدعي   العام  

 للمقاطعة   بحضورك.

حضور   جلسة  
 المحكمة

ماذا   لو   كنت   أرغب   في   إسقاط   االتهامات؟

لن   يكون   بوسعك   إسقاط   االتهامات   في   مقاطعة   فاييت. فبمجرد   توجيه   االتهامات،   تنتقل   مسؤولية  

 رفع   قضية   ضد   المدعى   عليه   إلى   مكتب   المدعي   العام   للمقاطعة. وألن   محامي   المقاطعة   يمثل  

 الكومنولث،   فإن   قرار   توجيه   االتهامات   أو   إسقاطها   يرجع   إلى   محامي   المقاطعة. 

غير   أن   مكتب   المدعي   العام   للمقاطعة   يرغب   بالفعل   في   مساعدتك   وسيأخذ   مشاعرك   في  

 االعتبار. يجدر   بك   مشاركة   المعلومات   معهم   ومناقشة   أي   مخاوف   لديك   بشأن   خيارات   المحاكمة  

 والُحكم   على   المدعى   عليه. للتحدث   مع   المدافع   عن   الضحايا   في   مكتب   المدعي   العام   للمقاطعة،  

 اتصل   برقم   859-254-4941.

إسقاط   االتهامات
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 تقرير   
الشرطة

ماذا   سيحدث   عند   وصول   الشرطة   إلى   مكان   الحادث؟

عند   رد   الضباط   على   مكالمة،   فإنهم   يحققون   في   الحادث. أخبر   الضباط   بما   حدث،   وبما   إذا   كان  

 المعتدي   قد   استخدم   بالفعل   أو   هدد   باستخدام   أي   أسلحة   أو   أدوات   خطيرة،   وأظهر   أي   إصابات   أو  

 أدلة   أخرى   على   االعتداء. إذا   كان   للمدعى   عليه   سوابق   في   االعتداء   أو   صدر   أمر   حماية   ضده،  

 فأعلم   الضباط   بذلك. 

إذا   اكتشف   الضباط   أن   هناك   جريمة   قد   وقعت،   فسيُعدون   تقرير   الشرطة. ال   يماثل   إعداد   تقرير  

 الشرطة   توجيه   االتهامات   ضد   المعتدي. تابع   هذه   المسألة   مع   المدافع   عن   الضحايا   في   قسم  

 الشرطة   عن   طريق   االتصال   برقم   3600-258-859    لمعرفة   ما   إذا   كان   قد   تم   توجيه   االتهام  

 للمعتدي   بارتكاب   الجريمة. وقد   يتابع   أحد   المحققين   من   وحدة   العنف   المنزلي   هذه   المسألة   معك  

 لجمع   معلومات   إضافية   حول   القضية   والوقوف   على   أي   شيء   ربما   يكون   قد   حدث   منذ   إعداد  

 التقرير   األصلي،   مثل   محاولة   المعتدي   االتصال   بك.

ل   الشرطة تدخُّ

هل   ستعتقل   الشرطة   المعتدي؟

إذا   كان   هناك   دليل   على   وقوع   جريمة،   فقد   تعتقل   الشرطة   المعتدي.  من   واجب   الضباط  

 الحماية،   ولذلك   قد   يتم   اعتقال   المعتدي   سواءً   كنت   ستوجه   إليه   اتهامات   أو   تطلب   عدم   اعتقاله. 

وقد   يعتقل   الضابط   المعتدي   من   دون   تصريح. وإذا   كان   المعتدي   قد   فر   من   موقع   الجريمة،   فقد  

 يتقدم   الضباط   بطلب   استصدار   مذكرة   توقيف   الحتجازه   لدى   الشرطة   عند   العثور   عليه.

إذا   تم   اعتقال   المعتدي،   فسيتم   توجيه   تهمة   ارتكاب   الجريمة   له   واقتياده   إلى   السجن. ولكن   قد  

 يتمكن   المعتدي   من   دفع   كفالة   ويتم   إخالء   سبيله   على   الفور. ونظًرا   إلمكانية   إخالء   سبيل   المعتدي  

 في   غالبية   األحوال،   فيجب   عليك   التخطيط   لضمان   سالمتك. راجع   الصفحة   27    للحصول   على  

 المزيد   من   المعلومات.

يمكن   إخالء   سبيل   المعتدي   في   أي   وقت.

بالنسبة   للعديد   من   االتهامات   المرتبطة   بالعنف   المنزلي   أو   المواعدة   أو   العنف   الجنسي،   يكون  

 "عدم   االحتكاك   بالضحية" أحد   شروط   إخالء   السبيل. ويمكن   أن   يخبرك   المدافع   عن   الضحايا   بما  

 إذا   كان   ذلك   ينطبق   على   قضيتك   وما   يتعين   عليك   فعله   في   حالة   مخالفة   هذا   الشرط. 

االعتقال
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نوع   األدلة

بصرف   النظر   عن   أن   الدليل   الذي   تقدمه   قد   يبدو   صغيًرا   أو   غير   مهم،   فقد   يساعد   اآلخرين   على  

 فهم   التجربة   التي   مررت   بها   وقد   يحدث   الفارق   بشأن   األدلة   الثبوتية   التي   تُقدم   للمحكمة.

إذا   لم   يكن   لديك   دليل   مادي   أو   شهود،   فال   ينبغي   أن   ينتابك   اليأس. بالطبع   تعزز   األدلة   المادية  

 موقفك   في   القضية،  غير   أن   شهادتك   تعتبر   أهم   دليل.

الصور   الفوتوغرافية: إذا   كانت   لديك   إصابات   واضحة،   أو   لديك   صور   فوتوغرافية   تم   التقاطها  
 كأدلة. قد   تكون   بعض   اإلصابات،   مثل   الكدمات،   ملحوظة   بشكل   أكبر   خالل   مدة   يوم   إلى   عدة  

 أيام   بعد   الحادث. وفي   هذه   الحالة،   قم   بتصوير   إصاباتك   مجدًدا. ويمكنك   أن   تطلب   من   مكتب  

 رئيس   شرطة   مقاطعة   فاييت   أو   قسم   شرطة   ليكسينغتون   التقاط   الصور. إذا   كنت   تتلقى   العالج  

 الطبي   لإلصابات،   فيمكنك   أن   تطلب   من   الطبيب   التقاط   الصور. نوصيك   أيًضا   بتوثيق   إصاباتك  

 بالتقاط   الصور   الفوتوغرافية   لها. يمكن   حجز   الصور   التي   تم   التقاطها   بواسطة   جهة   خاصة  

 بإنفاذ   القانون   ضمن   األدلة   التي   ستُقدم   خالل   المحاكمة   الجنائية   ومن   ثم   قد   ال   تكون   متاحة   خالل  

 جلسة   االستماع   الخاصة   بأمر   الحماية. إذا   ُوجدت   صور   فوتوغرافية   إلصاباتك،   فاحرص   على  

 إعالم   المدافع   عن   الضحايا   والمحامي   القاضي   بذلك.

أدلة   أخرى: من   المهم   االحتفاظ   بجميع   الوثائق   واألدلة   المرتبطة   باالعتداء   عليك   أو   التهديد  
 بإيذائك. وهي   قد   تشمل:

البريد   الصوتي،   سجالت   المكالمات   الهاتفية،   والرسائل   النصية	 

البريد   اإللكتروني   ومنشورات   وسائل   التواصل   االجتماعي،   بما   في   ذلك   الرسائل   التي  	 

 أرسلها   طرف   ثالث

البطاقات،   والمالحظات،   والهدايا 	 

الصور   الفوتوغرافية   أو   مقاطع   الفيديو 	 

السجالت   الطبية	 

أسماء   الشهود   ومعلومات   االتصال   بهم	 

وثائق   مكتوبة   تحتفظ   بها،   مثل   جريدة   أو   سجل   مالحقة	 

احرص   على   إعالم   المدافع   عن   الضحايا   والشرطة   والمحكمة   بأي   أدلة   بحوزتك. فقد   تتمكن  

 الشرطة   من   مساعدتك   في   حفظ   األدلة.

الدليل
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األدلة   على   المالحقة

قد   يكون   من   الصعب   للغاية   إجراء   التحقيقات   وتوجيه   االتهامات   بسبب   أن   الجريمة   ذات   طبيعة  

 شخصية. وهذا   يعني   أن   الناجي   يجب   أن   يشارك   بشكل   نشط   في   التحقيقات   وعملية   جمع   األدلة. 

قد   يكون   االحتفاظ   بسجل   السلوك   وحادث   المالحقة   مفيًدا   للغاية   للشرطة   وممثلي   النيابة   العامة.  

يمكن   استخدام   السجل   لتوثيق:	 

معلومات   بشأن   كيفية   استهداف   من   يالحقك   لك،   وتشمل   التاريخ   والوقت   ووصف   الحادث،  	 

ن   أسماء   الشهود    سواءٌ   كنت   قد   أبلغت   عن   الحادث،   والجهة   التي   أبلغتها،   وإجابتهم. دّوِ

 ومعلومات   االتصال   الخاصة   بهم. 

أي   تهديدات   مباشرة   أو   تهديدات   موجهة   ألطراف   ثالثة،   وأي   إيماءات   أو   أمور   فعلها   من  	 

 يالحقك   وال   تعتبر   بالضرورة   تهديدات   مباشرة. 

الطرق   التي   اتبعتها   لتغيير   حياتك   بسبب   وجود   مخاوف   أو   شواغل   لديك   بشأن   سالمتك  	 

 الشخصية   أو   سالمة   اآلخرين. وقد   يشمل   ذلك   ترتيبات   العمل   واإلجراءات   التي   تتخذها  

 لسالمتك،   واألموال   التي   أنفقتها   لتأمين   سالمتك   أو   إلصالح   أي   تلف   في   الممتلكات.

هذا   إلى   جانب   كيفية   وتوقيت   إخطار   الشخص   الذي   يالحقك   برغبتك   في   عدم   احتكاكه   بك  	 

 ورده   عليك. 

من   المفيد   أيًضا   االحتفاظ   برسائل   البريد   الصوتي،   والرسائل   النصية،   والبريد   اإللكتروني،  

 والرسائل   الخطية،   والهدايا،   وصور   تلف   الممتلكات،   وأي   شيء   آخر   يمكن   اعتباره   دليالً. كما  

 يفيد   أيًضا   استخدام   التكنولوجيا   لتصوير   أفعال   التحرش   التي   يقترفها   من   يالحقك   أو   التقاط   صور  

 تلف   الممتلكات.

مالحظة: يجب   تقديم   أي   وثائق   متوفرة   لجهات   إنفاذ   القانون   أو   ممثلي   النيابة   العامة   كأدلة   أو  

 مشاركتها   مع   من   يالحقك   من   دون   قصد. فال   تقدم   أي   معلومات   ال   ترغب   في   أن   يطلع   عليها   من  

 يالحقك. 

فيما   يلي   بعض   الموارد   الجيدة   لمساعدتك   في   معرفة   المزيد   حول   االحتفاظ   بسجل   المالحقة  

 والتخطيط   لسالمتك:

 	:)SHARP(   تقييم   المالحقة   والتحرش   وموجز   المخاطر 
www.coercivecontrol.org
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 	:)SPARC(   منع   المالحقة   والتوعية   بها   ومركز   الموارد 
www.stalkingawareness.org

 	www.outrageus.org :OutRageus
 	www.techsafety.org :السالمة   عند   استخدام   التكنولوجيا

ال   يعاني   جميع   الضحايا   من   صدمة   جسدية   عقب   التعرض   لالعتداء   الجنسي. غير   أن   البعض   قد  

 تنتابهم   صدمة   جسدية   ال   يمكن   الشعور   بها   أو   رؤيتها. ويساعد   إجراء   الفحص   الطبي   في   تحديد  

 تلك   الصدمة   وتوفير   خيارات   العالج   ومنع   الحمل   ومنع   اإلصابة   بالعدوى   المنقولة   جنسيًا  

 ومرض   نقص   المناعة   البشرية. وترجع   إليك   مسألة   اختيار   إجراء   الفحص   الطبي   من   عدمه. 

  .)SAFE(   يُعرف   هذا   الفحص   باسم   فحص   الطب   الشرعي   لالعتداء   الجنسي

يفي   هذا   الفحص   بغرضين: 1( توفير   الرعاية   الطبية   عن   طريق   تحديد   اإلصابة   وعالجها  

 وتوثيقها   إلى   جانب   توفير   االختبارات   الطبية   المناسبة   عند   اللزوم   و2( المساعدة   في   جمع   األدلة  

 المادية،   مثل   الحمض   النووي،   وذلك   لالحتفاظ   بخيار   توجيه   االتهامات   الجنائية   لمحاكمة  

 المعتدي.

تتولى   ممرضة   فحص   االعتداء   الجنسي   )SANE( إجراء   هذه   الفحوصات،   ال   سيما   الممرضات  

 المدربات   بشكل   خاص   الالتي   يقدمن   الخدمات   الطبية   اإلنسانية   وذات   الحساسية   الثقافية   والشاملة  

 للضحايا. تلقت   ممرضات   فحص   االعتداء   الجنسي   التدريب   أيًضا   على   جمع   األدلة،   حيث   يكون  

 ذلك   مفيًدا   إذا   كنت   تفكرين   في   اتخاذ   إجراءات   قانونية. 

يمكن   االتصال   بممرضة   لفحص   االعتداء   الجنسي   عبر   الهاتف   في   قسم   شرطة   ليكسينغتون  

 إلجراء   هذه   الفحوصات   في   غرفة   مجهزة   بشكل   خاص   بمستشفى   جامعة   كنتاكي. غير   أنه   يمكن  

 إجراء   هذه   الفحوصات   في   أي   قسم   طوارئ   تختارينه. تتوفر   هذه   الفحوصات   مجانًا   للناجيات   من  

 العنف   الجنسي   ويمكن   إجراؤها   من   دون   إبالغ   الشرطة.

إذا   اخترت   الخضوع   لفحص   الطب   الشرعي   الطبي  )SAFE( ،  فيجدر   بك   عدم   االستحمام   أو  

 تغيير   مالبسك   أو   غسل   أسنانك   أو   تمشيط   شعرك   أو   وضع   أي   مستحضرات   عليه   حتى   يأذن   لك  

 االختصاصي   الطبي   بذلك.

األدلة   على   االعتداء  
 الجنسي
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تم   تحديد   االختناق   بوصفه   أحد   أشكال   العنف   المنزلي   والجنسي   والعنف   أثناء   المواعدة   األكثر  

 فتًكا. وهو   يمثل   أعلى   أشكال   القدرة   والسيطرة   حيث   يحاول   المعتدي   التحكم   في   أنفاس   الضحية. 

وقد   يستخدم   المعتدي   يديه   أو   ساقيه   أو   ذراعيه   أو   أحبال   أو   أحزمة   أو   أشياء   أخرى   على   عنق  

 الضحية.

إذا   كنت   قد   تعرضت   للخنق،   فيُرجى   االتصال   بالمدافع   عن   الضحايا   لمناقشة   المسائل   المتعلقة  

 بسالمتك.

قد   ال   تتضح   خطوة   الخنق   منذ   الوهلة   األولى؛  نظًرا   ألن   العديد   من   اإلصابات   تكون   داخلية،   فإن  

 الخنق   قد   يسبب   مشكالت   صحية   جسيمة   حتى   على   المدى   البعيد. إذا   تعرضت   للخنق،   فيُرجى  

 الحصول   على   الرعاية   الطبية.  

إذا   اخترت   تصوير   إصاباتك،   فقد   تطلبين   التقاط   صور   للعالمات   الموجودة   حول   عنقك   وخلف  

 أذنيك،   وعينيك   المحتقنتين،   باإلضافة   إلى   أي   نمش   )بقع   حمراء   صغيرة( حول   عينيك   وعلى  

 جفنيك   وشحمتي   أذنيك. وقد   ترغبين   أيًضا   في   تسجيل   صوتك   إذا   كان   قد   تغير   نتيجةً   للخنق.

فيما   تُعبر   الصور   عن   اإلصابات   على   النحو   األفضل،   يمكن   أيًضا   استخدام   التسجيل   الذي   يُظهر  

 عالمات   وأعراض   الخنق   )الصوت   الخشن   أو   المبحوح(،   والرنين   في   األذن،   والقيء   والغثيان،  

 والدوار،   وصعوبات   البلع،   وفقدان   التحكم   في   البول   أو   البراز،   وفقدان   الوعي،   والمزيد   غير  

 ذلك.

فيما   يلي   بعض   الموارد   الجيدة   لمساعدتك   في   معرفة   المزيد   حول   خطورة   الخنق:

 مؤسسة   التدريب   على   منع   االختناق: 	 

www.strangulationtraininginstitute.com

 االئتالف   الدولي   إلنهاء   العنف   ضد   النساء	 

www.evawintl.org/resource-library/

 األدلة   على   
الخنق



حماية   الناجين

ائتالف   منع   العنف   المنزلي   والجنسي 26

المدافعون   عن   الضحايا

المدافعون   عن   الضحايا   هم   موظفون   بالوكاالت   الحكومية   يقدمون   خدمات   مجانية   لضحايا   العنف  

 المنزلي   والعنف   أثناء   المواعدة   والعنف   الجنسي   والمالحقة. ويعمل   بعضهم   في   نظام   العدالة  

 الجنائية   فيما   يعمل   آخرون   في   وكاالت   مجتمعية. 

المدافعون   عن   الضحايا   هم   اختصاصيون   مدربون   على   دعم   ضحايا   العنف. وهم   يقدمون  

 المعلومات   والدعم   العاطفي. يوضح   المدافعون   عن   الضحايا   اإلجراءات   القضائية،   ويحيلون  

 الضحايا   لخدمات   الدعم،   كما   يساعدون   في   تحديد   أفضل   الخيارات   المتاحة   لك.

يمكن   لجميع   المدافعين   عن   الضحايا:

توفير   معلومات   حول   اإلجراءات   القضائية	 

مساعدتك   في   فهم   الخيارات   المتاحة   لك	 

توفير   المعلومات   واإلحاالت   إلى   الوكاالت   والموارد	 

تنسيق   الخدمات   مع   الوكاالت   المجتمعية	 

مساعدتك   في   التخطيط   لسالمتك	 

اصطحابك   في   المحكمة	 

ومع   ذلك،   فهناك   بعض   االختالفات   في   الخدمات   التي   يوفرها   المدافعون   عن   الضحايا،   ويتوقف  

 ذلك   بشكل   كبير   على   ما   إذا   كانوا   يعملون   في   إحدى   وكاالت   العدالة   الجنائية   أو   وكالة   مجتمعية. 

ويتضمن   ذلك   اختالفات   من   حيث:

حدود   السرية	 

من   المبادر   باالتصال	 

متى   حدث   االتصال	 

ما   هي   مدة   عمل   المدافع   عن   الضحايا   معك	 

عند   العمل   مع   المدافع   عن   الضحايا،   يُرجى   التحقق   من   مستوى   السرية   الذي   يمكنه   توفيره.

 نبذة   عن   المدافعين   
عن   الضحايا
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VINE

 "Victim Information and Notification Everyday"   وهو   اختصار   يشير   إلى VINE  

)معلومات   للضحايا   واإلخطار   كل   يوم(،   وهي   خدمة   آلية   تساعد   على   إحاطة   الضحايا   بآخر  

 المستجدات   من   خالل   توفير   إمكانية   الوصول   إلى   المعلومات   المتعلقة   بقضايا   المحاكم   وحالة  

 احتجاز   المعتدي. 

يمكنك   الوصول   إلى   خدمة   VINE 24  ساعة   يوميًا،   7    أيام   في   األسبوع!

 أوامر   الحماية
يمكن   أن   توفر   خدمة   VINE  معلومات   عن   حالة   أمر   الحماية   الخاص   بك   وسوف   تخطرك  

 بجلسات   االستماع   المرتقبة   في   المحكمة   وتاريخ   انتهاء   سريان   األمر.

 يمكنك   التسجيل   عن   طريق   االتصال   برقم   1670-511-800-1    أو   زيارة   الموقع   

   www.registervpo.com والنقر   فوق   والية   كنتاكي

 حالة   احتجاز   المعتدي
توفر   VINE  معلومات   حول   ما   إذا   كان   المعتدي   قيد   االحتجاز   أو   في   السجن   وستخطرك   بما   إذا  

 كان   قد   تم   إخالء   سبيله   أو   نقله   إلى   سجن   آخر   أو   كان   قد   فر   من   السجن.

 يمكنك   التسجيل   عن   طريق   االتصال   برقم   1670-511-800-1    أو   زيارة   الموقع   

www.vinelink.com

 معلومات   المحكمة
يمكنك   البحث   عن   معلومات   حول   قضية   جنائية   معينة   )جنحة   أو   جناية( والتسجيل   إلخطارك  

 بجلسات   االستماع   التالية   في   المحكمة   أو   التغييرات   التي   تطرأ   على   تواريخ   الحضور   إلى  

 المحكمة.

 يمكنك   التسجيل   عن   طريق   االتصال   برقم   1670-511-800-1    أو   زيارة   الموقع   

  VINE والنقر   فوق www.courts.ky.gov  

مالحظة:  يجب   عليك   التسجيل   لتلقي   اإلخطارات. ويجب   عليك   التسجيل   لكل   خدمة   )حالة  
 االحتجاز،   معلومات   المحكمة،   وأوامر   الحماية( بشكل   منفصل. 

معلومات   مهمة: خدمة    VINE غير ملزمة   باالتصال   بك   إلخطارك   بأن   المعتدي   سيُخلى  
 سبيله. وبمجرد   إخطارك   بإخالء   سبيله   أو   نقله   أو   هروبه،   فقد   يتعين   عليك   إعادة   التسجيل   لتأكيد  

 رغبتك   في   أن   يتم   إخطارك   إذا   تم   إخالء   سبيل   المعتدي   أو   نقله   أو   هروبه   في   المستقبل.

المحافظة   على   سالمتك   وسالمة   أحبائك
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قد   يظل   بعض   الضحايا   مقيمين   مع   المعتدي   أو   يعودون   إليه   خوفًا   على   سالمة   حيوان   أليف. 

ولكن   ال   ينبغي   لك   االختيار   بين   سالمتك   الشخصية   وسالمة   حيوانك   األليف. فقد   يتسنى   لك  

 إضافة   حيوانك   األليف   إلى   أمر   الحماية.

تقدم Lexington-Fayette Animal Care and Control  )خدمة   رعاية   الحيوانات  

 والرقابة   عليهم   في   ليكسينغتون-فاييت( اإلقامة   المؤقتة   للكالب   أو   القطط   في   حاالت   العنف  

 المنزلي. لمعرفة   المزيد   من   المعلومات،   يمكن   االتصال   بخدمة   LFACC  على   رقم  

.859-255-9033 

تقدم   وكالة   GreenHouse17،  التي   توفر   المأوى   الطارئ   للضحايا   وأطفالهم،   البيوت  

 المؤقتة   للحيوانات   األليفة   في   الموقع   حتى   يتم   اختيار   عائلة   بديلة   لحيوانك   األليف. لمعرفة   المزيد  

 من   المعلومات،   يمكن   االتصال   بوكالة   GreenHouse17  على   رقم 1-800-544-2022 .

الحيوانات   األليفة

اسأل   المدافع   عن   الضحايا   عن   وضع   خطة   للسالمة. تساعد   خطة   السالمة   في   تحديد   المخاطر  

 والطرق   التي   من   شأنها   تعزيز   سالمتك. وتكون   الخطة   الجيدة   مخصصة   لتالئم   أوضاعك   كما  

 يجب   أن   تراعي   المواقف   المختلفة   المحتملة،   مثل   وجودك   في   العمل،   وأثناء   وجود   األطفال،  

 وعند   نشوب   مشاجرة،   والمزيد   غير   ذلك.

توفر   والية   كنتاكي   ومقاطعة   فاييت   ُسبل   حماية   إضافية   للضحايا. اسأل   المدافع   عن   الضحايا   عما  

 يلي   وعن   أي   برامج   إضافية   من   شأنها   مساعدتك   في   موقفك.

تطرق   إلى   مسألة   السرية: يمكن   أن   يحافظ   وزير   الخارجية   على   سرية   معلومات   تسجيل  	 

 الناخب   الخاصة   بك.

المساعدة   المالية   الطارئة: توفر   بعض   المنظمات   غير   الربحية   المساعدة   المالية   للضحايا  	 

 المعرضين   لخطر   فقدان   منازلهم   أو   إيقاف   خدمات   المرافق   المتوفرة   لهم

إنهاء   اإليجار: يتيح   قانون   كنتاكي   الُمعدل   KRS 383.300  لبعض   الضحايا   فسخ   اتفاقية  	 

 اإليجار   لالنتقال   من   محل   اإلقامة   ألسباب   متعلقة   بالسالمة

تدابير   السالمة: تقدم   بعض   البرامج   أدوات   مثل   أجهزة   اإلنذار   والكاميرات   وتغيير   أقفال  	 

 األبواب   وما   إلى   ذلك   لمساعدة   الضحايا   على   البقاء   في   منازلهم   بأمان.

المرافقة   اآلمنة: قد   يصطحبك   ضابط   شرطة   أو   نائب   رئيس   الشرطة   أنت   أو   المعتدي   عندما  	 

 يحين   وقت   إخراج   المتعلقات   الشخصية   من   محل   اإلقامة   المشترك

 ُسبل   الحماية   
األخرى
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الموارد   المجتمعية

تقدم   مقاطعة   فاييت   مجموعة   متنوعة   من   الخدمات   لضحايا   العنف   المنزلي   والعنف   أثناء   المواعدة   والعنف   الجنسي  

 والمالحقة. وأغلب   هذه   الخدمات   مجانية. وفيما   يلي   بعض   الخدمات   الرئيسية   المتاحة   في   ليكسينغتون. للحصول  

 على   المساعدة   في   تحديد   الخدمات   األنسب   الحتياجاتك   ولالطالع   على   الخدمات   غير   المدرجة،   يمكنك   التحدث   مع  

 المدافع   عن   الضحايا. 

 AMPERSAND SEXUAL VIOLENCE RESOURCE CENTER OF THE
 BLUEGRASS )مركز   أمبرساند   لموارد   العنف   الجنسي   في   منطقة   بلو   غراس( 

  )HOPE )4673-656-800-1  أو 859-253-2511  
www.ampersandky.org

يوفر   الخدمات   المجانية   والسرية   لضحايا   العنف   الجنسي   ويشمل   ذلك   تقديم   الخدمات   ألسرهم   وأصدقائهم. يوفر  

 مركز   Ampersand  خط   دعم   متاح   24    ساعة،   يمكن   للضحايا   الحصول   من   خالله   على   االستشارات   الفردية  

 والمتعلقة   باألزمات،   إلى   جانب   النصائح   الطبية   والقانونية،   وجهود   التوعية   والتثقيف. وباإلضافة   إلى   فاييت،   نخدم  

 سكان   المقاطعات   التالية: أندرسون،   بوربون،   بويل،   كالرك،   إستيل،   فارنكلين،   جارارد،   هاريسون،   جيسامين،  

  لينكولن،   ماديسون،   ميركير،   نيكوالس،   باول،   سكوت،   وودفورد.

CHILDREN’S ADVOCACY CENTER OF THE BLUEGRASS )مركز   دعم   األطفال   في  
  منطقة   بلوغراس( 

162 North Ashland Ave 
859-225-5437   

www.kykids.org

يعمل   على   تخفيف   وطأة   الصدمة   التي   تنتاب   األطفال   الُمعتدى   عليهم   جنسيًا   بتوفير   الخدمات   في   بيئة   تربوية   وآمنة  

 ولطيفة. هدفنا   هو   تعزيز   عملية   التعافي   والشفاء   لألطفال   ضحايا   االعتداء   الجنسي. يتم   ذلك   بتوفير   محيط   مناسب  

 لألطفال   حيث   يتعاون   فريق   من   المتخصصين   المهرة   للتحقيق   في   االدعاءات   في   موقع   غير   منحاز   وداعم،   وتوفير  

 الدعم   العالجي،   فضالً   عن   توفير   خدمات   مساعدة   الضحايا. يسعى   مركز   دعم   األطفال   في   منطقة   بلوغراس   إلى  

 تحسين   اإلجراءات   التي   يتم   من   خاللها   التعامل   مع   الطفل   الذي   وقع   ضحية   االعتداء   الجنسي. نُنسق   الجهود   مع  

 جميع   الوكاالت   المعنية   في   التحقيق   في   االعتداء   على   الطفل   وتثقيف   المتخصصين   والجمهور   بشأن   االعتداءات. 

 تتوفر   جميع   الخدمات   بال   أي   تكاليف   لألطفال   وأفراد   أسرهم   غير   المعتدين. 
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CHRYSALIS HOUSE 

  0972-243-859    أو   859-225-9912 

www.chrysalishouse.org

يوفر   العالج   طويل   األجل   من   تعاطي   المخدرات   ويقدم   خدمات   الدعم   المتخصصة   لمدمنات   المخدرات   الالتي   يتم  

 إدخالهن Chrysalis House . تشمل   الخدمات   المقدمة   لنزالء   Chrysalis House  إجراء   التقييمات  

 واالستشارات   الفردية   والجماعية   والتدخل   في   األزمات   وإدارة   الحاالت   والمساعدة   في   الحصول   على   أوامر   الحماية  

 وتوجيه   االتهامات   الجنائية   والتخطيط   للسالمة   ودعم   الضحايا   واإلحالة   إلى   المنظمات   المجتمعية   والتدريب   لإلعداد  

  للوظيفة   وفصول   تربية   األبناء   إلى   جانب   خدمات   األطفال   والتثقيف   المجتمعي.

CHILDREN’S LAW CENTER

215  W. Short St., Suite 205 

 859-253-3353   

www.childrenslawky.org

يوفر   المساعدة   القانونية   المدنية   المجانية   للضحايا   األطفال   والمراهقين   وشهود   العنف   المنزلي   والجنسي. وتشمل  

 الخدمات   القانونية   المساعدة   في   الحصول   على   أمر   الحماية،   سواءً   كان   بالغ   يقدم   االلتماس   بالنيابة   عن   قاصر   أو  

 يقدمه   قاصر   باألصالة   عن   نفسه،   وتمثيل   األطفال   الذين   يتم   استدعاؤهم   كشهود   أثناء   جلسة   االستماع   الخاصة   بأمر  

 الحماية،   وتقديم   المشورة   القانونية   المدنية   للقُصر   ضحايا   العنف   األسري/مواعدة   المراهقين   أو   العنف   الجنسي. تتوفر  

  هذه   الخدمات   دون   أي   رسوم   بصرف   النظر   عن   دخل   األسرة   ويتم   تمويلها   عن   طريق   قانون   ضحايا   الجرائم.

ليكسينغتون   شرطة   قسم

150 East Main Street 

الطوارئ   911 | غير   الطوارئ   859-258-3600  

بناءً   على   سياسة   قسم   شرطة   ليكسينغتون،   والهدف   العام   لوحدة   العنف   المنزلي   واالعتداء   الجنسي   للقسم،   يوفر   القسم  

 المساعدة   لضحايا   العنف   المنزلي/العنف   أثناء   المواعدة   واالعتداء   في   إنفاذ   القانون   حسبما   تحدد   قوانين   كنتاكي  

 الُمعدلة   )KRS( والمحافظة   على   الشراكات   الفعالة   مع   الوكاالت   المجتمعية   التي   توفر   الخدمات   االجتماعية   الخاصة  

 بالتعامل   مع   حوادث   العنف   المنزلي/العنف   أثناء   المواعدة.

يتم   توكيل   محقق   و/أو   أحد   المدافعين   عن   الضحايا   من   وحدة   العنف   المنزلي   لكل   قضية   لمتابعة   التحقيقات   وتوفير  

 الخدمات. وتشمل   عملية   المتابعة   هذه   جمع   كافة   المعلومات   ذات   الصلة   المتعلقة   بالحادث   األخير   إلى   جانب   الوثائق  

 المتعلقة   بأي   اعتداء   وجميع   االعتداءات   السابقة. والهدف   الرئيسي   من   عملية   المتابعة   هو   توضيح   عملية   العدالة  
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 الجنائية،   ووصف   الخيارات   المتاحة   للضحايا   فيما   يتعلق   بالمحاكمة،   وتوفير   معلومات   بخصوص   الوكاالت  
 المجتمعية   ووكاالت   الخدمات   االجتماعية   التي   من   شأنها   مساعدة   الضحايا   وتقديم   الدعم   لهم. تتوفر   الخدمات   باللغتين  

  اإلنجليزية   واإلسبانية.

فاييت   لمقاطعة   الكومنولث   محامي   مكتب
116 N. Upper Street, Suite 300 

859-246-2060   
www.lexingtonprosecutor.com

يتولى   رفع   الدعاوى   المتعلقة   بجميع   األفعال   الجنائية   للعنف   المنزلي. ويضم   هذا   المكتب   فريقًا   لمساعدة   ضحايا  
 الجرائم   في   الوصول   إلى   الموارد   المجتمعية   المالئمة،   وإحاطة   الضحايا   بآخر   المستجدات   والمسارات   التي   تتخذها  

 قضاياهم   في   نظام   العدالة   الجنائية،   إلى   جانب   اصطحابهم   في   المحكمة،   ومساعدتهم   في   ملء   استمارات   تعويض  
  الضحايا،   والمساعدة   في   إعداد   بيانات   تأثير   الضحية   في   محكمة   الدائرة.

 مكتب   المدعي   العام   لمقاطعة   فاييت
150 N. Limestone Street, 3rd Floor :الشكاوى   الجنائية 

201 E. Main St., Ste. 600 :المدافعون   عن   الضحايا 
 859-254-4941 

www.fayettecountyattorney.com

يتولى   توجيه   جميع   اتهامات   الُجنح   المتعلقة   بالعنف   المنزلي.  يساعد   المدافعون   عن   الضحايا   خاصتنا   ضحايا   العنف  
 المنزلي   في   االطالع   على   نظام   المحاكم   الجنائية   والمدنية.  يمكننا   مساعدة   الضحايا   في   استصدار   أوامر   الحماية  
 الطارئة   )أوامر   الحماية   الطارئة/أوامر   الحماية   بين   األفراد( واالتهامات   الجنائية،   فضالً   عن   إحالة   الضحايا   إلى  

 الموارد   المجتمعية   وتوضيح   اإلجراءات   القضائية   والنتائج   المحتملة،   واصطحاب   الضحايا   في   المحكمة،   والمساعدة  
 في   تقديم   مطالبات   تعويض   ضحايا   الجرائم.  يعد   المدافعين   عن   الضحايا   بمثابة   صوت   الضحايا   حيث   يعلمون  
 المدعي   العام   بشكل   مستمر   باحتياجات   وتوقعات   الضحايا.  وهم   متواجدون   أيًضا   لمناقشة   الخيارات   القضائية  

 المتاحة   لمن   لم   يقدمون   أي   التماسات   بعد.  مهمتنا   هي   إخضاع   المعتدين   للمساءلة   وضمان   سالمة   الضحايا   وبذل   كل  
  الجهود   الممكنة   لمساعدة   الضحايا   على   تجاوز   النظام   القضائي   الذي   كثيًرا   ما   يكون   محيًرا   وُمعقًدا   بالنسبة   لهم.

فاييت   لمقاطعة   الشرطة   رئيس   مكتب
150 N. Limestone Street, Suite 265 

859-252-1771   
www.fayettesheriff.com

يعتبر   مركز   Amanda’s Center  للموارد   المحلية   نقطة   معلومات   مركزية   تعمل   على   إرشاد   ضحايا   العنف  
 المنزلي   وعنف   األزواج   للخدمات   المجتمعية. ويعمل   Amanda’s Center  من   داخل   مكتب   رئيس   الشرطة  
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 لمقاطعة   فاييت،   ويوفر   استجابة   مجتمعية   تعاونية   لضحايا   العنف   األسري   ويرشد   الضحايا   للموارد   المطلوبة   حتى  

 يكونوا  في   أمان. يعمل   المدافعون   عن   الضحايا   بمركز   Amanda’s Center  مع   الضحايا   وجًها   لوجه،   ويقدمون  

 لهم   التوجيه   خالل   اإلجراءات   القانونية،   ويردون   على   أسئلتهم،   ويحيلون   الضحايا   للوكاالت   الشريكة. كما   يقد   مركز  

   Amanda’s Center أيًضا   جلسات   االستشارات   بوجود   أخصائي   اجتماعي   سريري   مجاز   ُممول   بمنحة. 

ويتواجد   نائب   التخطيط   لسالمة   لمقابلة   الضحايا   في   منازلهم   ومساعدتهم   في   وضع   خطة   سالمة   تفي   باحتياجاتهم  

 الفردية   إلى   جانب   التقاط   الصور   الفوتوغرافية   لجمع   األدلة. يقوم   مسؤول   التخطيط   للسالمة   بتغيير   األقفال   وتركيب  

 معدات   حماية   في   محل   إقامة   مقدم   االلتماس. يتوفر   أيًضا   برنامج   مراقبة   أمر   المحكمة   لإلشراف   على   التزام   المدعى  

 عليه   بأوامر   العنف   المنزلي   أو   أوامر   الحماية   بين   األفراد. 

يكون   مكتب   رئيس   الشرطة   مسؤوالً   عن   خدمة   عملية   العنف   المنزلي   بجميع   جوانبها   بما   في   ذلك   أوامر   الحماية  

 الطارئة   وأوامر   الحماية   المؤقتة   بين   األفراد   وأوامر   العنف   المنزلي   ومذكرات   التوقيف   في   حاالت   العنف   المنزلي  

 واالستدعاء   في   حاالت   العنف   المنزلي،   إلى   جانب   أوامر   إظهار   السبب،   واالعتقال   بدون   إذن   قضائي   في   حاالت  

 مخالفة   أوامر   الحماية. يحتفظ   مكتب   رئيس   الشرطة   بجميع   وثائق   عنف   األزواج   في   شبكة   إنفاذ   القانون   بوالية  

 كنتاكي   )LINK( والمركز   الوطني   للمعلومات   المتعلقة   بالجريمة   )NCIC (،  وأنظمة   الحاسب   الفيدرالية. توفر  

 شبكة   إنفاذ   القانون   بوالية   كنتاكي   والمركز   الوطني   للمعلومات   المتعلقة   بالجريمة   معلومات   متعلقة   بأوامر   الحماية  

 يسهل   الوصول   إليها   من   جانب   هيئات   إنفاذ   القانون   في   جميع   أنحاء   والية   كنتاكي   والواليات   المتحدة. يعتبر   مكتب  

 رئيس   الشرطة   هو   الوكالة   الرئيسية   المسؤولة   عن   مصادرة   األسلحة   النارية   طبقًا   ألمر   المحكمة. وتظل   األسلحة  

 النارية   في   حوزة   مكتب   رئيس   الشرطة   بمقاطعة   فاييت   حتى   تُصدر   المحكمة   أوامر   أخرى. وباإلضافة   إلى   ذلك،  

 يجمع   نواب   رئيس   الشرطة   األدلة   بالصور   الفوتوغرافية،   وينفذون   أوامر   اصطحاب   الضحايا   في   المحكمة،  

 ويستجيبون   لحوادث   العنف   المنزلي،   ويسعون   لتخفيف   وطأة   المواقف   الخطرة   وضمان   سالمة   كل   ضحية. 

برنامج Rideshare : يقدم   رئيس   الشرطة   برنامج   Rideshare  لمساعدة   ضحايا   العنف   المنزلي   والعنف   بين  

 األفراد   الذين   هم   بحاجة   إلى   المساعدة   في   االنتقال. يتيح   برنامج   Rideshare  لمكتب   رئيس   الشرطة   توفير   وسائل  

 االنتقال   للضحايا   لحضور   جلسات   اإلجراءات   القضائية   في   المحكمة،   وللمأوى،   والمحكمة   لتقديم   طلب   استصدار  

 أمر   حماية،   إلى   جانب   االنتقال   لحضور   المواعيد   الضرورية. وتشمل   المواعيد   الضرورية،   على   سبيل   المثال   وليس  

 الحصر،   المواعيد   الطبية   للضحية   أو   أطفالها،   ومواعيد   اإلسكان،   ومقابالت   الوظائف،   والمساعدة   في   نقل   أطفال  

 مقدم   االلتماس   من   وإلى   مراكز   رعاية   األطفال   والمدرسة   وجلسات   العالج،   وتلبية   احتياجات   الحياة   اليومية. إذا   كنت  

 بحاجة   للمساعدة   في   االنتقاالت،   فيُرجى   االتصال   بمكتب   رئيس   الشرطة   على   رقم   1771-252-859    وطلب  

  التحدث   مع   أحد   المدافعين   عن   الضحايا   من   مركز   Amanda’s Center  لتحديد   المواعيد.  
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FRIEND OF THE COURT
101  E. Vine Street, Suite 150 

859-280-8222 

تتم   االستعانة   غالبًا   بمكتب   صديق   المحكمة   )FOC( إلجراء   عمليات   تقييم   الحضانة   والوقت   المشترك   في   الحاالت  

 التي   تتضمن   حضانة   أطفال. وفي   حاالت   العنف   المنزلي   أو   المالحقة   أو   االعتداء   على   األطفال   أو   االعتداء   الجنسي،  

 يحيل   قضاة   محكمة   األسرة   القضايا   إلى   أحد   المتخصصين   في   العنف   المنزلي   إلجراء   "تقييمات   مخاطر   العنف  

 المنزلي" بهدف   تحديد   إمكانية   توفير   عمليات   تبادل   األطفال   أو   الزيارات   الخاضعة   لإلشراف   بين   الوالد   غير   المقيم  

  مع   األطفال   والطفل   )األطفال(.

   GREENHOUSE17 
PO Box 55190, Lexington, KY 40555 

 الخط   الساخن   لألزمات   المتاح   24    ساعة: 800-544-2022 
www.GreenHouse17.org

  GreenHouse17 هي   وكالة   دعم   ملتزمة   بإنهاء   اعتداءات   األزواج   في   األسر   والمجتمع. يوجد   المأوى   الطارئ  

 للوكالة   على   أرض   مساحتها   40    فدانًا   في   مقاطعة   فاييت   الريفية. توفر   GreenHouse17  الخدمات   السرية  

 الشاملة   في   جميع   أنحاء   المناطق   التي   تخدمها   الوكالة   والبالغ   عددها   17    مقاطعة. تتوفر   الخدمات   التالية   لرعاية   من  

 تعرضوا   لإليذاء   من   جراء   اعتداء   األزواج: الخط   الساخن   لألزمات   المتوفر   على   مدى   24    ساعة،   مأوى   طارئ  

 يضم   42    سريًرا،   الدعم   القانوني،   دعم   االنتقاالت،   الدعم   الطبي،   الدعم   الفردي   والجماعي،   دعم   الوالدين   في   تربية  

 األبناء،   البرامج   الخاصة   باألطفال،   إدارة   القضايا،   اإلحالة،   التنسيق   بين   الخدمات،   المساعدة   المالية   الطارئة  

 المحدودة،   دعم   اإلسكان،   والتدريب   لمحو   األمية   المالية. وتتوفر   أغلب   هذه   الخدمات   مجانًا. 

تدير   GreenHouse17  خدمات   الزيارة   الخاضعة   لإلشراف   والتبادل   الخاضع   للمراقبة   في   بيئة   داعمة   لألطفال  

 الذين   ال   يمكنهم   التواجد   بمفردهم   مع   الوالد   غير   الحاضن   أو   إذا   كان   يتعين   منع   حدوث   االحتكاك   بين   الوالدين   لدواعٍ  

 أمنية.

تدير   وكالة   GreenHouse17  مزرعة   برعاية   مجتمعية   على   أرض   المأوى   الطارئ. توفر   المزرعة   بيئة   طبيعية  

 تساعد   على   االستشفاء   والتعافي   وتعتبر   مصدًرا   إلنتاج   األطعمة   الطازجة   إلعداد   الوجبات   لسكان   المأوى. فضالً   عن  

  ذلك،   توفر   المزرعة   للناجين   الفرصة   لتأسيس   مرجع   عمل   حالي   وتعلم   مهارات   إدارة   األعمال   الصغيرة.
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 معلومات   الخدمات   الصحية   واإلنسانية
211

تمنح   المتصلين   معلومات   متعلقة   بموارد   الحصول   على   الغذاء   والمسكن   والرعاية   الصحية   وخدمات   كبار   السن  
  ورعاية   األطفال   والدعم   القانوني   والكثير   غير   ذلك.

 لجنة   المطالبات   لوالية   كنتاكي
502-573-2290

قد   تتمكن   لجنة   المطالبات   لوالية   كنتاكي،   التي   كانت   تُعرف   ببرنامج   تعويض   ضحايا   الجرائم،   من   توفير   المساعدة  
 المالية   لضحايا   الجرائم   الذين   لحقت   بهم   إصابات. وقد   يشمل   ذلك   التعويض   عن   فقدان   األجور،   والفواتير   الطبية  

  والنفقات   األخرى   الناتجة   عن   الجريمة.

LEGAL AID OF THE BLUEGRASS
300  E. Main St., Suite 110

 خط   استقبال   المكالمات   العام: 859-431-8200
 خط   استقبال   مكالمات   أوامر   الحماية: 859-253-8620 

www.kyjustice.org

تمثل   Legal Aid of the Bluegrass  الناجين   من   العنف   المنزلي،   والعنف   أثناء   المواعدة،   والعنف   الجنسي،  
 والمالحقة،   وتساعدهم   في   الحصول   على   أوامر   الحماية   وتلبية   احتياجاتهم   القانونية   األخرى. باإلضافة   إلى   جلسات  

 االستماع   الخاصة   بأوامر   الحماية،   توفر   Legal Aid of the Bluegrass  المساعدة   للناجين   وغيرهم   من  
 السكان   المعرضين   للخطر   في   القضايا   التالية: الطالق   وحضانة   األطفال   والمسكن   واالستهالك   والتوظيف   واإلفالس  

  والمنافع   العامة   والهجرة   والقضايا   التي   تؤثر   على   كبار   السن   والمعاقين. وتتوفر   جميع   هذه   الخدمات   مجانًا.
   Legal Aid of the Bluegrass لها   مكاتب   في   ليكسينغتون   وكوفينجتون   ومورهيد   وأشالند   بوالية   كنتاكي.

THE NEST: CENTER FOR WOMEN, CHILDREN & FAMILIES
530  N. Limestone St.   

859-259-1974   
www.thenestlexington.org

توفر   منظمة   The Nest  االستشارات   الفردية   والجماعية   للناجين   من   العنف   المنزلي   المتحدثين   باللغتين   اإلنجليزية  
 واإلسبانية. كما   يتوفر   الدعم   في   اإلجراءات   القضائية   والتمثيل   القانوني   للناجين   المطالبين   بالحصول   على   أوامر  

 حماية. توفر   المنظمة   أيًضا   رعاية   األطفال   المؤقتة   المجانية   لألطفال   في   عمر   5    سنوات   وأقل،   إلى   جانب   فصول  
 تربية   األبناء،   وأغراض   الرعاية   في   أوقات   األزمات   مثل   حفاظات   وحليب   األطفال   الُرضع   ومقاعد   السيارات  

  الخاصة   بهم   ومستلزمات   التنظيف   والغذاء   والمالبس   لألطفال. وتتوفر   جميع   خدمات   The Nest  مجانًا. 
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   )SANE(   ممرضة   فحص   االعتداء   الجنسي 
Lexington Police Department, 150 East Main Street 

859-258-3700 

يوفر   برنامج   ممرضة   فحص   االعتداء   الجنسي   )SANE( الفحوصات   الطبية/فحوصات   الطب   الشرعي   لألفراد  
 )المراهقين   والبالغين( الذين   تعرضوا   العتداء   جنسي. وتشمل   خدمات   SANE  إجراء   تقييم   بدني   وتوفير   وسائل  
 منع   الحمل   الطارئة   والعالج   الوقائي   للعدوى   المنقولة   جنسيًا،   ووثائق   اإلصابة،   والتصوير   الفوتوغرافي   لغرض  

 استخدام   الطب   الشرعي،   وجمع   األدلة   لمدة   تصل   إلى   خمسة   أيام   بعد   االعتداء   الجنسي. تتوفر   الخدمات   على   مدى  
 24    ساعة   يوميًا   بال   تكلفة   وبشكل   سري. يمكن   لألفراد   الخضوع   لفحص   الطب   الشرعي   الخاص   باالعتداء   الجنسي  

  )SAFE( من   دون   إبالغ   الشرطة. 

SISTERS’   ROAD TO FREEDOM
2350  Woodhill Dr., Suite 68   

859-536-7677 

توفر   المساعدة   عن   طريق   بنوك   الغذاء   والمالبس،   وتوفير   المستلزمات   المدرسية،   وبرامج   التمكين   والبرامج  
  الصيفية،   إلى   جانب   المساعدة   الطارئة   لتوفير   المرافق   والتكاليف   الطبية   واإليجار. 

UK TARGETED ASSESSMENT PROGRAM )TAP( 
859-971-4400 

يوفر   هذا   البرنامج   الخدمات   المجانية   لألسر   التي   تخوض   قضايا   أمام   المحاكم   لمواجهة   العقبات   التي   تقف   في   طريق  
 السالمة   وتحقيق   االكتفاء   الذاتي   ويشمل   ذلك   عنف   األزواج.  وتشمل   الخدمات   التقييمات   والتخطيط   للسالمة  

 والمساعدة   في   الحصول   على   أوامر   الحماية. كما   يوفر   المعلومات   واإلحالة   إلى   الوكاالت   للحصول   على  
 االستشارات   والمأوى   ووسائل   النقل   واالحتياجات   األساسية   والمسكن   والوظيفة. ويجب   أن   تكون   األسر   المؤهلة  

  للحصول   على   هذه   الخدمات   منخفضة   الدخل   ومقيمة   في   مقاطعة   فاييت.

THE WELL OF LEXINGTON 
  0571-334-859    أو   859-229-4190

www.thewelllexington.com

يوفر   برنامًجا   سكنيًا   طويل   األجل   للناجين   من   اإلتجار   أو   االستغالل   الجنسي. نتعاون   مع   الوكاالت   المجتمعية   لتوفير  
 خدمات   إدارة   الحاالت   التالية: التقييم   والرعاية   الطبية،   رعاية   األسنان،   الرعاية   الصحية   العقلية/السلوكية،   إعادة  

 التأهيل   المكثف   للمرضى   الخارجيين   المتعاطين   للمخدرات/الكحوليات،   الدعم   المستمر   للتعافي   من   اإلدمان،  
 المساعدة   القانونية،   التدريب   التثقيفي/المهني،   المساعدة   في   إيجاد   الوظائف،   والمزيد   غير   ذلك. تعيش   النساء   معًا،  

 ويتعافين   معًا   ويقدمن   الدعم   لبعضهن   بعًضا. 



حماية   الناجين

ائتالف   منع   العنف   المنزلي   والجنسي 36

موارد   الحرم   الجامعي

 كلية   بلوغراس   المجتمعية   والتقنية
)حرم   كوبر   وليستون   ونيوتاون( 

 مكاتب   األمن
www.bluegrass.kctcs.edu/about/student-life/campus-safety/ | 859-246-6422 

كوبر: 6794-246-859 | ليستون: 6834-246-859 | نيوتاون: 859-246-6659

  Title IX منسق 
 للطالب: 6781-246-859 | ألعضاء   هيئة   التدريس   والموظفين: 859-246-6704

يساعد   الطالب   وأعضاء   هيئة   التدريس   والموظفين   الذين   يتعرضون   للتحرش   أو   االعتداء   الجنسي   في   الحرم  
  الجامعي.

جامعة   ترانسيلفانيا

 قسم   السالمة   العامة   
www.transy.edu/campus/campus-safety/ | 859-233-8118 

يدعم   السالمة   في   الحرم   الجامعي   ويوفر   المرافقة   اآلمنة   للطالب.

 رعاية   الطالب   
http://www.transy.edu/campus/health-services | 859-281-3682 

يساعد   الطالب   في   تحسين   صحتهم   الجسدية   والعقلية.

     Title IX منسق 
www.transy.edu/campus/safety/titleix | 859-233-8502  
 يساعد   الطالب   الذين   يواجهون   التحرش   أو   االعتداء   الجنسي   في   الحرم   الجامعي.

جامعة   كنتاكي

 قسم   الشرطة
  859-257-1616 

يستجيب   للبالغات   المتعلقة   بحوادث   العنف   أثناء   المواعدة   أو   العنف   المنزلي   أو   الجنسي   في   الحرم   الجامعي.

  Title IX منسق 
   http://www.uky.edu/eeo/title-ix | 859-257-8927  

يساعد   الطالب   الذين   يواجهون   التحرش   أو   االعتداء   الجنسي   في   الحرم   الجامعي.

  )VIP(   برنامج   التدخل   في   حاالت   العنف   ومنعه 
www.uky.edu/vipcenter | 859-257-3574  

يوفر   خدمات   الدعم   لطالب   المملكة   المتحدة   وأعضاء   هيئة   التدريس   والموظفين   المتأثرين   بالعنف   أثناء   المواعدة   أو  
 العنف   المنزلي   أو   الجنسي.
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الخطوط   الساخنة   الوطنية

 الخط   الساخن   الوطني   للعنف   المنزلي
 1-800-787-3224 |  )7233( SAFE-799-800-1 | 1011-812-855-1 )الهاتف   المرئي(

 )الهاتف   النصي(
  www.thehotline.org

يستجيب   للمكالمات   على   مدار   الساعة   طوال   أيام   السنة. تتوفر   المحادثة   عبر   اإلنترنت. يوفر   المدافعون   عن   الضحايا  
  الدعم   السري   الفردي   للتدخل   في   حاالت   األزمات   وتقديم   المعلومات   واإلحاالت. 

 الخط   الساخن   الوطني   لإلتجار   بالبشر
 7888-373-888-1 | | 711 )الهاتف   النصي(

 إرسال   رسالة   نصية   إلى   BeFree  على   رقم   233733
www.humantraffickinghotline.org

يستجيب   للمكالمات   على   مدار   الساعة. تتوفر   المحادثة   عبر   اإلنترنت. احصل   على   المساعدة،   أو   أبلغ   عن   حالة  
  محتملة   لإلتجار   بالبشر،   أو   اعثر   على   الخدمات   المتاحة   للضحايا   عن   طريق   اإلحالة.

  )RAINN(   الخط   الساخن   الوطني   لالعتداء   الجنسي 
   1-800-656-HOPE )4673( 

www.rainn.org

يستجيب   للمكالمات   على   مدار   الساعة. تتوفر   المحادثة   عبر   اإلنترنت. يرشدك   إلى   موفر   خدمات   ُمدرب   لضحايا  
  االعتداء   الجنسي   في   منطقتك. يوفر   الدعم   المجاني   والسري   للتدخل   في   حاالت   األزمات   والمعلومات   واإلحالة. 

 خط   اإلنقاذ   الوطني   لمنع   االنتحار
4889-799-800-1 )الهاتف   النصي(  | 1-800-273-TALK )8255(

   En Español 1-888-628-9454 
www.suicidepreventionlifeline.org

يستجيب   للمكالمات   على   مدار   الساعة. تتوفر   المحادثة   عبر   اإلنترنت. يوفر   الدعم   العاطفي   المجاني   والسري  
  لألشخاص   الذين   يواجهون   أزمات   االنتحار   أو   االضطراب   العاطفي   والموارد   الخاصة   باألزمات   ومنع   االنتحار. 

LOVEISRESPECT :خط   المساعدة   الوطني   لالعتداء   على   المراهقين   أثناء   المواعدة 
En Español 1-866-331-9474 | )9474-331-866-1 | 8453-866-1 )الهاتف   النصي  

 أرسل   رسالة   نصية   إلى   loveis  على   رقم   22522
www.loveisrespect.org

يستجيب   للمكالمات   على   مدار   الساعة. طوال   أيام   السنة. تتوفر   المحادثة   عبر   اإلنترنت. يوفر   التثقيف   والدعم  
 والتأييد   المجاني   والسري   للمراهقين   واليافعين   البالغين،   إلى   جانب   أصدقائهم   المهتمين   بشؤونهم   وأفراد   أسرهم.  
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االستدعاء   إلى  
 المحكمة

الحضور   إلى   المحكمة   ألول   مرة   عندما   يستمع   المدعى   عليه   االتهامات   الموجهة   له،  
 ويتم   توكيل   محامٍ   له،   ويكون   إما   مذنب   أو   غير   مذنب

وثيقة   قانونية   تحدد   للمحكمة   ما   تريدالشكوى

سلوك   من   شأنه   مخالفة   أمر   قضائي،   ويُعاقَب   عليه   بالغرامة   أو   بالسجنازدراء   المحكمة

شخص   متهم   رسميًا   بارتكاب   جريمةالُمدعى   عليه

المحامي   الذي   يمثل   الُمدعى   عليه   خالل   اإلجراءات   القانونيةمحامي   الدفاع

قائمة   القضايا   التي   من   المقرر   أن   تنظر   فيها   المحكمة   في   يوم   محدد قائمة   القضايا

جريمة   خطيرة   يُعاقَب   عليها   بالسجن،   لمدة   سنة   واحدة   أو   أكثر   غالبًاالجناية

اإلجراءات   القانونية،   حيث   يستمع   القاضي   إلى   الُحجج   و/أو   الشهود   و/أو   األدلةجلسة   االستماع

جريمة   أقل   خطورة   من   الجناية   يُعاقَب   عليها   غالبًا   بالسجن   لمدة   تصل   إلى   12    شهًراالجنحة

طلب   رسمي   يُقدم   إلى   المحكمة   في   قضية   ماااللتماس

الشخص   الذي   يقدم   طلبًا   مكتوبًا   إلى   المحكمة   لبدء   اإلجراءات   القانونيةمقدم   االلتماس

السبب   الُمرجح  
 للجريمة

األساس   المنطقي   القائم   على   حقائق   معلومة   لالعتقاد   بوقوع   الجريمة   وتوقيف   المتهم

الُمدعي   العام
محامي   المجتمع   الذي   يمثل   مصالح   الجمهور   العام،   ويشمل   ضحايا   الجريمة،   في  

 المحكمة   ضد   المتهمين   بارتكاب   الجرائم

الشخص   المتهم   بسلوك   تهديدي   أو   مسيء   في   أمر   الحمايةالُمبلَغ   عنه

أمر   المثول   أمام  
 المحكمة

أمر   مكتوب   يطالب   شخًصا   معينًا   بالمثول   أمام   المحكمة   في   وقت   ومكان   محددين

أمر   الحضور   إلى   المحكمةاالستدعاء

المحاكمة
النظر   في   القضايا   أمام   القاضي   وهيئة   المحلفين   عند   تقديم   األدلة   لتحديد   ما   إذا   كان  

 المتهم   مذنبًا   بارتكاب   جرائم   معينة

موارد   الحرم   الجامعي



Domestic & Sexual Violence Prevention Coalition  

Lexington Department of Social Services  
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