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 إخطار للمستجيب أو المدعى عليه بشأن وجود أمر حماية

 

 ، أقوم بإخطارك شفهياً بأنه(D)2919.27بمقتضى المادة   هذا اإلخطار ليس أمر حماية. 

       عن       قد تم إصدار أمر حماية ضدك في 

       وتحديد القضية برقم 

       ______________________  لسالمة وحماية األطراف التالية:

 

 

 
الشروط في أمر الحماية والتي قد تنطبق عليك.  تم إخطارك أن مخالفة أيٍ من هذه الشروط قد يؤدي إلى القبض عليك.  كما تم إخطارك   بعضفيما يلي  

 هو أمر الحماية الصادر ضدك.  ليسبقراءة أمر الحماية بأكمله عند استالمك إياه.  هذا اإلخطار  
 

إضرار، محاولة إضرار، تهديد، تعقّب، مضايقة، مطاردة، فرض عالقات جنسية على، أو ارتكاب جرائم   محظوٌر عليك أن تقوم بإيذاء، •

    ذات طبيعة جنسية ضد األشخاص المحميين.

 قد يكون لألشخاص المحميين الحيازة الحصرية لمحل اإلقامة.  •

 عملهم.  يجب أن تبتعد عن محل إقامة األشخاص المحميين، ممتلكاتهم، مدارسهم، أو محل •

محظور عليك االتصال أو محاولة االتصال باألشخاص المحميين عن طريق أي وسيلة )بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي، البريد  •

 اإللكتروني، الرسائل النصية، الهاتف، أو المراسالت الكتابية( أو من خالل شخص آخر. 

 قد يُطلب منك الخضوع للمراقبة اإللكترونية. •

نح الملتمس الحضانة المؤقتة لألطفال المذكورين في األمر.  يجب عليك قراءة أمر الحماية لتعرف ما إذا كانت المحكمة قد منحتك قد يتم م •

 أي حقوق للزيارة. 

 عليك حيازة أو شراء األسلحة القاتلة، بما في ذلك األسلحة النارية، والذخيرة.  اً قد يكون محظور •

 
 إقرار المستجيب أو المدعى عليه 

 
 ببعض  قد صدر ضدي، كما تم إبالغي قد تم إبالغي أن هناك أمر حماية       أنا  

.  عالوة على ذلك، فأنا أدرك أن أمر الحماية ساري النفاذ وأن أي مخالفة لأل  مر قد تؤدي  الشروط واألحكام الواردة في األمر والتي قد تنطبق عليَّ

.  إلى القبض عليَّ
 

             

 التاريخ   المستجيب/ المدعى عليه )توقيع( 

   

       عنوان المستجيب/ المدعى عليه: 

 
       إيميل        الهاتف

 
 شهادة اإلشعار 

 رفض المستجيب توقيع اإلقرار.  

 
       مقاطعة   في           أشهد أنه في 

 قد قمت بإخطار المستجيب أو المدعى عليه بشأن وجود أمر الحماية.   

 

             

 وكالة إنفاذ القانون  الضابط ورقم الشارة 

   

             

 المحكمة   القاضي/المسؤول القضائي 

 
ملفات المحكمة في أسرع وقت ممكن، وفي موعد أقصاه ثالثة أيام يتم إعادة هذا اإلخطار إلى كاتب المحكمة التي أصدرت أمر الحماية إلدراجه في  

 عمل من تاريخ تقديم اإلخطار.

 


