زه څه ته اړ یم چې
وکړم؟
 DVOsچې هغوته پخوا صادرشوي:
تاسي کولې شي خپله  DVOپه مطمین
ډول سره د خپل ساتنې د پاره چې په
هرځاي کې یاست هرکله چې وغواړي
وړاندي کړي.

نوري مالومات

25

د  2017کال نومبر

تاسي دا کار د آسترالیا په هرهغه سیمه ییز محکمه
کورت کې کولي شي غوښتنه وکړي .دا ضرور نه ده
چې دا په هغه محکمه یا کورت کې وشي چې ستاسي
فیصله یا دهغه کار اجرا صادر شوي.
که تاسي نه غواړي چې د آسترالیا بل ایالت یا سیمه ییز
عالقې ته سفر یا هلته استوګنه وکړي تاسي ټاکلي شي
چې خپله امریه یا اجرا هلته وړاندي نکړي .تاسي به په
هغه ایالت یا سیه ییز عالقه کې چې دغه د  DVOاجرا
صادرشوي بیا هم ستاسي ساتنه یا خوندیتوب به وشي.
د  DVOدپاره په هغه وخت یا هغې نه
وروسته صادرشوي :ستاسي DVO
په ملې کچه پیژندل شوي او نور کوم
عمل ته اړنه ده چې تاسي اقدام وکړي.

که چیري تاسي دکوم ګام پورته کولو
په اړه مطمین نه یاست ،یا که تاسي
نوري پوښتني لري ،نو په خپله ایالت
یا سیمه ییزحکومت کې د زیاتو
اړینه مالوماتو الس تهراوړلودپاره په
 www.ag.gov.au/ndvosویب پاڼه او
یا سیمه ییز محکمه یا کورت نه کتنه وکړي.

ملي کچه
اجرا

کورنۍ تیرې اجرات

د کورنې تیرې اجراتو طرح په ملې
کچه ور وپیژندل شو

25
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ملي کچه
اجرا

کورنۍ تیرې اجرات

قر با نیانو سا تنه

د  DVOاجرات

د کورنۍ تیرې ملې اجراتو طرح د قربا نیانو او دهغوي
د کورنیو دپاره ساتنه قوي کوي.

که تاسي د  DVOد الرښود په مطابق کړنه ونکړي دا به
یو جرمي خطا وي.

پس له دي نور اړ نه ده چې تاسي خپله  DVOپه نور
ایا لت یا سیمه ییز حکومت د آسترالیا کې اجراتو سرته
رسولو دپاره راجستریا ثبت کړي.

پس له دي نه به  DVOد ایالتي یا سیمه ییز حکومت
په محدوده کې پاتې نه شي ټول  DVOګاني چې صادر
شوي په ټوله آسترالیا کې منل کیږې.

که تاسي اوس مهال یعني د  2017کال نومبر د  25نیټې
نه مخکې صادر شوي  DVOلري محکمي یا کورت ته د
غوښتنلیک په وړاندي کولوسره کیداي شي په ملې کچه
وپیژندل شي.

پس شا

دننه په ټول آسترالیا کې سیمه ییز محکمه یا کورت کولې
شي  DVOصرف نظر له دي نه چې د کوم ځاي نه صادر
شوي په ملې کچه وپیژنې.

کورنۍ شخړې او تیري دمنلو وړ نه ده .قرباني شوي
کس ساتنه حیاتي مسئله ده.

بیا هم سیمه ییز پولیس د  DVOاجراتو حالت چې هر
ایالت یا سیمه ییز حکومت لخوا صادر شوي تراجرا
الندي ونیسي ،صرف نظرله هغه چې کله صادر شوي.

د کورني شخړي د قربا نیانو ساتني د پاره نوي قانون
چېاصالحت په کې راشي په ملې کچه جوړاو معرفي
شوي.
په تیره کې ،کورنۍ تیري طرح ( )DVOsیواځې په
هماغه ایالت یا سیمه ییز حکومت کې منل کیدل چې
صادر شوي وي.
اوس دا بدل شوي دي.
د  2017کال د نومبر دمیاشتې په  25کې د کورنۍ تیري
دغه قانون په ملي کچې طرحې په ډول پیل کیږې .ټول
 DVOsګاني چې د  2017کال د نومبرد میاشتې په 25
نیټه کې صادرشوي خود په خوده په ملې کچه پیژندل
شوي او دتطبیق وړدي.

ستاسي په ایالت یا سیمه ییز حکومت کې  DVOبه ممکن
د مداخلوي طرحي ،کورنۍ تیرې طرح ،کورنۍ تیرې
ایرونکې طرح یا ساتونکې طرحي په نامه یاد شي.

موجوده ایالتي او سیمه ییز حکومتي قوانین قرباني شوي
کس او اغیزمنده کورنۍ غړي ساتنه د کورني تیري په
هکله بدله شوي نه دي.

لیرې کول
ایالتي یا سیمه ییزحکومت
سرحدونه
اوس کولې شو نورهم د آسترالیا یا نو ښه ساتنه وکړو
www.ag.gov.au/ndvos

