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ጥብቅ ጥብቅ  የአደጋ መከላከያ ትእዛዞች ጥጥ (ERPO) 
 

ለድንገተኛ አደጋ እያመለከቱ ከሆነ፣ እባክዎትን 911 ይደውሉ።                                 

ጥብቅ የአደጋ መከላከያ ትእዛዝ (ERPO) ቤተሰብን፣ የቤተሰብ አባላትን  የአእምሮ የጤና ቀውስ ገጥሞት የሚያውቅ ሰው 
የጦር መሳሪያ ከመግዛት ወይም ከመያዝ እንዲከለከል ለፍርድ ቤቶች ድምጽ ለማሰባሰብ የሚያበረታታ እና የሕግ ድጋፍ 
የሚሰጥ ነው። ድምጽ የተሰጠበት ርዕስ ተቀባይነት የሌለው ባሕርይን ገልጾ ከሆነ ወይም ራሳቸውን ወይም ሌሎቹን 
ለመጎዳት የሚያሰጋ መሆኑን ለማወቅ እያንዳንዱ ጥብቅ  የአደጋ መከላከያ ትእዛዝ (ERPO) የተሰበሰብው ጽምድ በፍርድ 
ቤት ይታያል።                                 
 
ጥብቅ የአደጋ መከላከያ ትእዛዞች በግዛት አቀፍ የሚገኝ ሲሆን ለሲያትል ብቻ የተወሰነ አይደለም።  

ጥብቅ የአደጋ መካላከያ ትእዛዝ ምን ሊሰራ ይችላል? 

ጥብቅ የአደጋ መከላከያ ትእዛዞች የጦር መሳሪያዎቻቸውን ለማስገዛት ሰውን ይመራል። የጦር መሳሪያዎችን መግዛት ወይም 
መያዝ ሕገወጥ ይሆናል። አንድን ሰው የተደበቀ ሽጉጥን ፈቃድ ከማግኘት የሚያግደው ሲሆን አስቀድሞም ፈቃድ ያላቸው 
ከሆነ ፈቃዳቸውን እንዲያስረክቡ ያዛል።                                                                                                      

ክሱ የሚመሰረተው በማን ላይ ነው? 
የጦር መሳሪያዎችን በመያዝ በቅርብ ጊዜ በራስ ወይም በሌሎች ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ትርጉም ያለው አደጋን 
ሊያመጣ የሚችል ሰው ነው። ተገቢ ያልሆነ ባሕርይ፣ ራስን ለመጉዳት የሚያስፈራራ፣ አደገኛ የሆነ የአእምሮ መቃወስ፣ እና 
የአደንዛዥ ዕጽ ወይም አልኮል ተጠቂ የሆነው አደገኛ የሆነ ነገሮች የሚያሳዩ ሁኔታዎች ያሉበት ሰው። አደገኛ የሆነ ሰው 
የተባለው መልስ ሰጪ ይባላል።     
                                                                                                                                   
  

ትእዛዙን የሚጠይቀው ማን ነው? 
ቤተሰብ ወይም የቤተሰብ አባል ወይም ሕጋዊ አካል ያለው ባለሥልጣን ወይም ኤጄንሲ የተሰበሰበውን ድምጽ 
በማስመዝገብ ትእዛዝ እንዲሰጥ ፍርድ ቤት ሊጠይቁ ይችላሉ። ትእዛዙን የጠየቀው ሰው እንደ "አቤቱታ አቅራቢ” ይታያል። 
ሕጉ ቤተሰብ ወይም የቤተሰብ አባላትን የሚገልጸው፤ 
  
• በደም፣ በጋብቻ ግንኙነት ያለው፣ ወይም መልስ ሰጪው ያሳደገው ሰው፤ 
• የመልስ ሰጪው የፍቅር አጋር፤ 
• ከመልስ ሰጪው ጋር የጋራ ልጅ ያለው፤ ከመልስ ሰጪ ጋር በጋብቻ አንድ ላይ ይኖር የነበረ ሰው ቢሆን ወይም 

በማንኛውም ጊዜ ከመልስ ሰጪው ጋር አብሮ በሚኖርበት ጊዜ የወለደለት ሰው፤ 
• ከመልስ ሰጪ ጋር የሚኖር ወይም ባለፈው ዓመት ይኖር የነበረ ሰው፤ 
• የመልስ ሰጪው የአገር ውስጥ አጋር፤ 
• ከመልስ ሰጪው ጋር የውልደት ወይም ሕጋዊ የወላጅ-ልጅ ግንኙነት ያለው፣ የእንጀራ አባት እና እናት እና የእንጀራ 

ልጆች እና አያቶች እና የልጅ ልጆችን አካቶ ያለ ሰው፣ ወይም፤ 
• እንደ መልስ ሰጪው ሕጋዊ አሳዳጊ እየሰራ ያለ ወይም የሠራው ሰው። 
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አስፈላጊው ግንኙነት ከሌሎዎት፣ ወይም ለትእዛዝ ፍርድ ቤቱን ለመጠየቅ ምቾት የማይሰማዎት ከሆነ፣ ስለሁኔታው ለፖሊስ 
መንገር የሚችሉ ሲሆን በሂደቱ ውስጥ ሊያግዙ ይችላሉል። 
  

ጥብቅ የአደጋ መከላከያ ትእዛዝ (ERPO) እንዴት ሊጠይቅ እችላለሁ? 
ኢሜይል ERPO@kingcounty.gov ጠበቃዎች እና ሠራተኞች በሥራ ሰዓት ከሰኞ-አርብ ድረስ ድጋፍ ለመስጠት፣ ለሕጋዊ 
ኤጄንሲ ተገቢ የሆነ ለሌላ ህክምና መላክን አካቶ ለመስጠት ይገኛሉ። (በቤትዎ ቋንቋ ኢሜይል ማድረግ ይችላሉ።)                                                   

 

ጥብቅ የአደጋ መከላከያ ትእዛዝ (ERPO) ለመጠየቅ ከፈለጉ፣ ጠበቃዎች በቦታው 
ላይ የድኅንነት ዕቅድ እንዲኖርዎት ሀሳብ ይሰጣሉ። ለበለጠ መረጃ ከእነዚህ 
የማኅበረሰብ -መሰረት ያደረጉ አትራፊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ለማግኘት ያስቡ፡                             

• API Chaya - (877) 922-4292 (የኤስያ/የፓሲፊክ አይላደር ቋንቋዎች) 

• Asian Counseling and Referral Service - (206) 695-7600 (የኤስያ/የፓሲፊክ አይላደር ቋንቋዎች) 

• Consejo - (206) 461-4880 (የስፓንሽ ቋንቋ) 

• Refuge Women’s Alliance (ReWA): (206) 721-0243 (የአማርኛ ቋንቋ) 

(በእንግሊዝኛ ብቻ የሚገኘውን) ያውርዱ እና ቅጹን ለ ERPO ቀጥሎ ባለው ላይ ይሙሉት እዚህ.  

 

አሁንም ጥያቄዎች አሉኝ። 

ስለ ጥብቅ  የአደጋ መከላከያ ትእዛዝ (ERPO) በየጊዜው ለሚጠየቁት ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት፤ እባክዎትን የሚከተለውን 
ይግብኙ Protectionorder.org ERPO FAQ (መረጃው በእንግሊዝኛ ብቻ ይገኛል)።  

ይህ ድኅረገጽ ለድምጽ ሰጪዎች፣ ለመልስ ሰጪዎች፣ እና በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ በጣም የከፋውን የአደጋ መከላከል 
ትእዛዞችን እንዴት መጠቀም እንደሚልቻል አጠቃላይ ለሕዝብ መረጃ አለው።                                                                                       

የጥብቅ የአደጋ መከላከያ ትእዛዝ (ERPO)  ምንጮች 
Washingtonlawhelp.org - guide to free legal services for low income persons and seniors  
 

mailto:ERPO@kingcounty.gov
https://www.apichaya.org/
https://acrs.org/
http://consejonew.consejocounseling.org/
https://www.rewa.org/
http://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.contribute&formID=106
http://www.protectionorder.org/erpo/faq-extreme-risk-protection-orders.html
https://www.washingtonlawhelp.org/

