
 

 

 حقوق خود را بشناسيد
 (PAFVA) حمايت در مقابل خشونت در خانواده آلبرتا" قانون" 

 برگ راهنما
 

 درصد از آليه جرم هائى آه بر اثر خشونت در آانادا اتفاق افتاده توسط يكى از اعضاى خانواده قربانى خشونت ٢٢آمار نشان مى دهد آه تقريبًا 
 .١انجام گرفته است

 

 ست؟خشونت درخانواده چي
 اعضاى خانواده نسبت به يكديگر آه زندگى، امنيت يا رفاه ء استفاده از قدرت ناشى از اعتماد يا اتكاءخشونت در خانواده عبارت است ازسو

، آزار واذيت )همسر شرعى يا عرفى(بدرفتارى با همسر: خشونت در خانواده مى تواند موارد زير را دربر بگيرد. ديگرى را به خطر مى اندازد
  ٢.و بى توجهى نسبت به سالمندان و  آودآان، تجاوز جنسى به آودآان، بدرفتارى با والدين وقرار گرفتن درمعرض بدرفتارى ديگران در خانواده

مزاحمت / آزار و اذيت جسمى، آزار و اذيت روحى، اذيت: خشونت در خانواده ممكن است شامل بعضى از رفتارها يا آليه رفتارهاى زير بشود
قربانيان خشونت در خانواده شامل زوج هائى آه دوست .   استفاده مالى، و آزار و اذيت روحىء اخالق، آزارلفظى، آزار و اذيت جنسى، سوخالف

 دارند، آودآان، نوجوانان، افراد معلول و ساير *LGBTQ، زنان و مردانى آه روابط )همسران شرعى يا عرفى(همسران پسر و دختر هستند،  
 .مى شودبزرگساالن 

 
 شما تنها نيستيد

شما .  اگر در رابطه اى ناهنجار بسر مى بريد، مهم ترين چيزى را آه بايد بدانيد اين است آه شما تنها نيستيد و مستحق چنين رابطه اى نمى باشيد
 را مستقيماًُ تجربه مى آند تحت تاثير همچنين بايد بدانيد بچه هائى آه در معرض خشونت خانواده قرار مى گيرند مى توانند به  اندازه آسى آه آن

 .خشونت در خانواده جرم است، و آمك براى حمايت از شما و فرزندانتان نيز وجود دارد. قرار بگيرند
 

 قانون چگونه از شما حمايت مي آند؟
، ٢٠٠٦از اول نوامبر .  مى آرده استآلبرتا  از قربانيان خشونت در خانواده حمايت" قانون حمايت از خانواده در مقابل خشونت" ١٩٩٩از سال 

 آليهاز " قانون حمايت ازخانواده در مقابل خشونت.  " بمنظور حمايت بهتر از قربانيان خشونت در خانواده تغييراتى در اين قانون داده شده است
فاميل ها را نيز بدون توجه به اينكه آيا اآنون اين قانون، حمايت از . اعضاى خانواده آه قربانيان خشونت در خانواده هستند محافظت مى آند

 .شخص بدرفتار و شخصى آه قربانى شده است با يكديگر زندگى مى آنند يا خير، در بر مى گيرد
   مردان بومى با هويت هاى دوگانه زنانه و مردانه و همجنس گراهاى غير عادى تغيير جنس يافته ها،* 



 

 

 :ه هدف حمايتى داردس قانون حمايت در مقابل خشونت در خانواده
 (EPO) دستور حمايت اضطرارى. ١
شرايط حمايت قانونى از " دستور حمايت اضطرارى"يك . روشى است براى توجه به امنيت فورى قربانيان خشونت در خانواده" دستور حمايت اضطرارى" 

است آه مى تواند به شخص بدرفتار دستور دهد " حمايت اضطرارىدستور "يك .  اين يك جريمه آيفرى نيست—قربانيان خشونت در خانواده را فراهم مى آند
مى تواند به قربانى اجازه دهد آه در منزل " دستور حمايت اضطرارى. "تا به مكان هائى آه معموًال قربانى مى رود تردد نكرده و با قربانى ارتباط برقرار نكند

مى تواند ساير شرايط الزم را براى ايجاد حمايت سريع از قربانى خشونت و ساير اعضاى خانواده همچنين . بماند و به شخص بدرفتار دستور ترك خانه را بدهد
 .فراهم آورد

دستور حمايت " و پليس مى توانند براى گرفتن " خدمات آودآان و نوجوانان"آارآنان . مخارجى دربر نمى گيرد" دستور حمايت اضطرارى" دريافت 
قربانيان مى توانند حكم را مستقيمًا از دادگاه ايالتى در طول ساعات آار دادگاه .  روز و هفت روز هفته مراجعه آنند ساعت شبانه٢٤در طول " اضطرارى

قبل از نه روز آارى، و پس از آسب اجازه براى بررسى "  دادگاه عالى دادرسى"بايد براى بررسى در" دستور حمايت اضطرارى" يك .  درخواست آنند
 .در صورت لزوم، صادر شود, در بررسى، قاضى تصميم خواهد گرفت چه دستور ديگرى،. اطالعات مربوط به صدورحكم،  برنامه ريزى شود

 "رسىحكم دادگاه عالى داد.  "٢
براى تامين امنيت " حكم حمايت اضطرارى. "دربر ميگيرد شامل مى شود" دستور حمايت اضطرارى"همان مواردى را آه يك "  حكم دادگاه عالى دادرسى"

كم دادگاه عالى ح. " حمايت و برنامه ريزى طوالنىترى را دربربگيرد" مى تواند" حكم دادگاه عالى دادرسى" فورى يك قربانى خشونت در خانواده است و
بعنوان مثال، مى تواند به شخصى آه . اضافه شود" حكم دادگاه عالى دادرسى" شرايط ديگرى نيز مى تواند به . مى تواند براى يك سال صادر شود" دادرسى

 تواند بگويد آدام يك از طرفين مى تواند بدرفتارى آرده حكم بازپرداخت پول يا دارائى را آه قربانى درنتيجه خشونت در خانواده از دست داده است بدهد، مى
موقتًا صاحب اموال شخصى بشود، مى تواند به آسى آه بدرفتارى آرده است دستورشرآت درآارآموزى  مشاوره بدهد و اجازه انجام مشاوره به فرزند  بدون 

را دريافت " حكم دادگاه عالى دادرسى" ى مى شود، مى توان بررس" دستور حمايت اضطرارى"هنگامى آه .  آسب اجازه ازوالدين يا سرپرستان را نيز بدهد
دستور "بدون يك (را مى توان مستقيمًا درخواست آرد " حكم دادگاه عالى دادرسى" يك . فقط آسى آه قربانى شده است مى تواند آن را درخواست آند. آرد

 " ).حمايت اضطرارى

 "حكم اجازه ورود.  "٣
اجازه ورود به محلى آه نام آن در حكم آمده بمنظور انجام تحقيق براى آمك يا بازپرسى از يك فرد خانواده و، با ،  به پليس "حكم اجازه ورود"

 .فقط مى تواند بوسيله پليس اجرا شود" حكم اجازه ورود"  .مى دهد اجازه آنها، بردن قربانى از منزل بخاطر حفظ امنيت وى
 

 از آجا اطالعات بيشترى به دست آوريم
 ٢٤با شماره تلفن رايگان و يا جلوگيرى از خشونت در خانواده " قانون حمايت از خانواده در مقابل خشونت"  دريافت اطالعات يا آگاهى بيشتر در باره براى

 وب سايت در" خدمات آودآان و نوجوانان آلبرتا" يا از تماس بگيريد و" اطالعات در باره خشونت درخانوادهخط مربوط به "  ، ٣١٠-١٨١٨ساعته 
www.familyviolence.alberta.caيا "  حكم حمايت اضطرارى" دريافت يك  نيز مى تواند اطالعات الزم را براى" دفتر آمك حقوقىايالتى. "  ديدن آنيد

 . ارجاع دهند )٧٨٠( ٤٢٧-٧٥٧٥ تلفن آنيد و درخواست آنيد آه شما را به شماره ٣١٠-٠٠٠٠به شماره مجانى . بدهد" حكم دادگاه عالى دادرسى" يك  
 

 آمك بگيريد
براى دريافت آمك ازتسهيالت محل خود يا آسب اطالعات    تلفن آنيد٩١١اگر شما يا آسى آه شما او را مى شناسيد در معرض خطر فورى قرارگرفته ايد به   

تماس بگيريد و يا از وب سايت " رخانوادهاطالعات در باره خشونت د"  مربوط به ٣١٠-١٨١٨ ساعته  ٢٤بيشتر، لطفًا با شماره تلفن رايگان 
www.familyviolence.alberta.caرا "  جلوگيرى ازخشونت و زورگوئى در خانواده"افتخار مى آند آه " خدمات آودآان و نوجوانان آلبرتا " . ديدن آنيد

 . آلبرتا رهبرى مى آنددر
 

  ١ Ogrodnik, L. (Ed.)) آاتالگ شماره   (٢٠٠٨تاريخچه آمار : نادا خشونت در خانواده در آا ) ٢٠٠٨اآتبرX گرفته شده از. وزارت آمار آانادا: اتاوا، انتاريو) . ٨٥-٢٢٤ 
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/familyviolence/pdfs/fv-85-224-X1E-2008_e.pdf 
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