________________Case No.

نموذج :C-10
تحذير بشأن أمر الحماية أو اتفاق الموافقة المرفق
مالحظة :بمقتضى القواعد  10.03 ،10.02 ،10.01و  10.05من قواعد هيئة اإلشراف لمحاكم أوهايو ،يجب إرفاق هذا
التحذير كصفحة أولى مع كافة أوامر الحماية المدنية والجنائية من طرف واحد أو بنا ًء على جلسة كاملة والتي تُصدرها
محاكم والية أوهايو.
تحذير للمستجيب  /المدعى عليه
مخالفة أمر الحماية المرفق هي جريمة يعاقب عليها بالسجن ،أو الغرامة ،أو كليهما وقد تسبب إلغاء كفالتك أو تؤدي إلى اتهامك
بازدراء المحكمة.
أمر الحماية هذا ساري المفعول في جميع مقاطعات أوهايو والخمسين والية ،ومنطقة كولومبيا ،واألراضي القبلية ،واألقاليم التابعة
للواليات المتحدة بموجب قوانين الوالية وقانون العنف ضد المرأة ،قانون الواليات المتحدة رقم  18الفقرة  .2265مخالفة أمر
الحماية هذا قد يُعرضك لتهم وعقوبات فدرالية وعلى مستوى الوالية.
ال يحق ألي جهة سوى المحكمة أن تغير شروط أمر الحماية هذا .ال يستطيع الملتمس  /الضحية المزعومة  /الشخص المحمي أن
يمنحك إذنا ً قانونيا ً لتغيير هذا األمر .إذا اقتربت من الملتمس  /الضحية المزعومة  /الشخص المحمي ،حتى بإذن الشخص نفسه ،فقد
يتم إلقاء القبض عليك .ال يحق ألي جهة سوى المحكمة أن تغير أو تنهي أمر الحماية هذا .إال في حال قيام المحكمة بتغيير أو إنهاء
هذا األمر ،فقد يتم القبض عليك لمخالفة أمر الحماية هذا .أنت تتحمل المخاطرة الشخصية إذا تجاهلت هذا التحذير.

تحذير للملتمس  /الضحية المزعومة
ال يمكنك تغيير شروط هذا األمر بكلماتك أو أفعالك .ال يحق ألي جهة سوى المحكمة أن تسمح للمستجيب  /المدعى عليه أن يتصل
بك أو أن يعود إلى محل إقامتك .ال يمكن تغيير هذا األمر من جانب أي الطرفين بدون الحصول على أمر كتابي من المحكمة.

إخطار بشأن األسلحة النارية واألسلحة القاتلة األخرى
نتيجة ألمر الحماية أو اتفاق الموافقة هذا ،فقد تكون جريمة فدرالية بالنسبة لك أن تستحوذ أو تشتري سالح ناري ،بما في ذلك بندقية،
أو مسدس ،أو مسدس بمخزن دوار ،أو ذخيرة بموجب قانون الواليات المتحدة رقم  18الفقرة ) 922(g)(8طوال فترة سريان مفعول
هذا األمر .إذا كا ن لديك أي أسئلة إذا ما كان هذا القانون يجعل األمر غير مشروع بالنسبة لك لحيازة أو شراء سالح ناري أو ذخيرة،
محام.
يجب عليك استشارة
ٍ
قد يكون هذا األمر خاضعا ً لالستثناءات بموجب قانون الواليات المتحدة رقم  18الفقرة ) 925(a)(1فقط فيما يتعلق باالستخدام
الرسمي لألسلحة النارية أو الذخيرة الصادرة من الحكومة الستخدام أي وزارة ،أو وكالة للواليات المتحدة ،أو والية أوهايو ،أو
األقسام السياسية الفرعية التابعة لها .ال ينطبق هذا االستثناء إذا كان المدعى عليه  /المستجيب قد تم إدانته بجريمة عنف ،على سبيل
المثال العنف العائلي ،التهديد بالمطاردة ،إلخ ،ضد أحد أفراد األسرة أو أهل البيت.
إخطار لجميع أجهزة وضباط إنفاذ القانون
أمر الحماية المرفق ساري المفعول في كافة مقاطعات والية أوهايو .مخالفة أمر الحماية هذا هي جريمة بموجب المادة .2919.27
يتعين على ضباط إنفاذ القانون ،ممن لهم سلطة االعتقال بموجب المادة  2935.03لمخالفات قانون أوهايو ال ُمعدّل ،إنفاذ شروط أمر
الحماية هذا بمقتضى المواد  ،2919.27 ،2919.26 ،2903.214 ،2903.213 ،2151.34و .3113.31إذا كان لديك
أسباب معقولة لالعتقاد بأن المستجيب  /المدعى عليه قد خالف أمر الحماية هذا ،فإن مسار اإلجراءات ال ُمفضل في أوهايو بموجب
المادة  2935.03هو إلقاء القبض على المستجيب  /المدعى عليه واحتجازه لحين الحصول على أمر قضائي .يحظر قانون الوالية
والقانون الفدرالي فرض رسوم على الملتمس  /الضحية المزعومة أو األطراف المحمية مقابل تنفيذ هذا األمر.
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