
Domestic Incident Notice - COVID-19 Response
Chicago Police Department Police Report R.D. #

The City of Chicago has a free confidential multilingual
24-hour Hot Line that can help you get assistance.
(1-877- TO END DV) 1-877-863-6338 or TTY 1-877-863-6339

ORDERS OF PROTECTION
An order of protection is a court order from a judge ordering the abuser to do or
to stop doing certain acts. You can request an order of protection even if you are living
with your abuser. There are many possible remedies that an order of protection can
provide.  Some examples of them are:

If you have been abused or need assistance in regard to a domestic situation,
there are programs that offer shelter, counseling and legal help. The Help Line
can answer your questions concerning domestic violence services and link you to
available programs.

1. order your abuser to stop abusing, stalking, neglecting or exploiting you;
2. give you the right to stay in the home and prevent the abuser from staying there;
3. order your abuser to stay away from you at school, work or other places;
4. order your abuser not to come home while under the influence of drugs or alcohol; and
5. order your abuser to surrender any firearm.

Orders of protection are free. There are no filing fees and you do not need a lawyer.

IF YOU ALREADY HAVE AN ORDER OF PROTECTION AND YOUR ABUSER
VIOLATES THE ORDER, YOU SHOULD IMMEDIATELY CALL 911.

How to Request an Order of Protection
You can request an order of protection in either civil or criminal court. Both may be
enforced by arrest. If you cannot request an order because of age, health or disability,
someone else can go to court and request an order for you.

Criminal Court- at 555 West Harrison, 1st floor, Mon - Fri 8:30 am - 1:30 pm.  You must
be willing to seek criminal charges against your abuser in order to receive an order in
criminal court. If your abuser has already been arrested, do NOT wait until the trial date to
seek an order of protection, report to Domestic Violence court as soon as possible after
the crime.

RIGHTS OF DOMESTIC ABUSE VICTIMS
The Illinois Domestic Violence Act (IDVA) provides legal help for victims who are abused
by family or household members. The IDVA defines family or household members as any
of the following people:

BAIL BOND PROVISIONS
Unless the judge rules otherwise, an abuser charged with a crime against a family or
household member will be ordered to NOT contact or speak with the victim and NOT enter
or stay at the victim's home (even if the abuser lives there) for 72 hours after posting bond.
If the abuser violates the "72 hour rule,'' you should immediately call 911.

If you are a domestic abuse victim, you have a right:

1. related by blood or by present or prior marriage
2. who share or formerly shared a common dwelling
3. who have or allegedly have a child in common
4. who share or allegedly share a blood relationship through a child
5. of the opposite or same sex who have or have had a dating or engagement relationship
6. with disabilities and their personal assistants and caregivers.

1. to have a police report completed for any crime reported to the police;
2. to have an officer go with you to your home for a reasonable period of time

to remove necessary personal belongings; and
3. to be taken to a hospital or a nearby place of safety.  If you want, any children

or adult dependents in your care can go with you.

FILING CRIMINAL CHARGES
If the officer makes an arrest, you will be told of the court location and date. When you
report a crime but an arrest is not made, you should go to Domestic Violence Court as
soon as possible to seek criminal charges. Bring a copy of the police report number and
any other information (such as pictures) to the Domestic Violence Court at 555 W.
Harrison, 1st floor, Monday though Friday, 8:30 am - 1:30 pm. Once there, you may talk to
an assistant state's attorney about your case. You can also request an order of protection.
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Civil Court- at 555 West Harrison, 1st floor, Mon - Fri 8:30 am - 3:00 pm.  If you do not
want criminal charges filed against your abuser, you can request an order of protection in
civil court.  Orders of protection can also be issued with a divorce or other civil
proceeding, generally with the assistance of a lawyer.

Beat of Occurrence

Remember: If you are in IMMEDIATE DANGER, you should immediately call 911.
The City of Chicago has a free confidential multilingual 24-hour Hot Line that can help you get assistance.

(1-877- TO END DV) 1-877-863-6338 or TTY 1-877-863-6339

If you need help getting a PROTECTIVE ORDER during the COVID-19 Pandemic,
contact a VICTIM WITNESS SPECIALIST at 773-674-7200 for information.



 
Wydzial Policji w Chicago 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu NAKAZU OCHRONY podczas pandemii COVID-19, skontaktuj się ze 

SPECJALISTĄ DS. OFIAR-ŚWIADKÓW pod numerem 773-674-7200 w celu uzyskania informacji. 

Miasto Chicago oferuje bezplatna, poufna, czynna 24-godziny na 
dobe linie telefoniczna nazwana 

Hot Line 1-877-863-6338 

(dia osob z wada sluchu 1-877-863-6338 lub 1-877-863-6339) 

dzieki ktorej mozesz uzyskac pomoc. 

Jezeli jestes ofiara grozb lub przesladowan, mozesz uzyskac pomoc i porade prawna 
lub skorzystac z programow oferujacych schronienie.

WARUNKI ZWOLNIENIA Z WIEZIENIA ZA KAUCJA 
0 ile sedzia nie zarzadzi innaczej, a osoba oskarzona o przestepstwo, jest czIonkiem rodziny 
lub wspolmieszkancem, nie moze ona nawiazywac kontaktu z ofiara oraz wkraczac na teren 
zamieszkania ofiary przez przynajmniej 72 godziny po zwolnieniu z wiezienia. Jezeli oprawca 
nie przestrzega "72 godzinnego przepisu", nalezy o tym powiadomic policje. 

NAKAZ OCHRONY (ORDER OF PROTECTION) 
Nakaz Ochrony (Order of Protection) jest nakazem sadowym ograniczajacym czyny 
oprawcy poprzez nakazy i zakazy zmuszajace do konkretnego zachowania. Nakaz Ochrony 
(Order of Protection) moze byc wydany nawet gdy ofiara mieszka wspolnie z oprawca. 
Istnieje wiele mozliwych sposobów ze nakaz ochrony. Niektóre przyklady to: 

1. Zakazuja przesladawcy dalszego grozenia lub nekania ofiary
2. Daja prawo ofiarze do wylacznosci w posiadaniu domu
3. Zakazuja przesladawcy zblizania sie do miejsca nauki lub pracy ofiary
4. Zabraniaja przesladawcy wkraczania na teren domu beclac pod wplywem alkoholow lub narkotykow
5. Zabraniaja przesladawcy posiadania broni

Zadania ochrony sa bezplatne. Nie ma zadnych oplat za zgloszenia i nie potrzebujesz prawnika. 

JAK POPROSIC O NAKAZY OCHRONY (ORDER OF PROTECTION) 
Mozesz poprosic o kolejnosci ochrony cywilnej lub kamej w sadzie. Oba urzadzenia moga byc 
egzekwowane w drodze nakazu. Jesli nie mozesz wnioskowac o kolejnosci ze wzgledu na wiek, stan 
zdrowia, niepelnosprawnosc,ktos inny moze wniesc sprawe do trybunalu wniosek o wydanie nakazu. 

Sad KryminaIny - Nakazy Ochrony sa wydawane pod adresern 555 W. Harrison, pierwsze
pietro, w godzinnach miedzy 8:30 - 1:30, od poniedzialku do piatku. Kryminalny Nakaz Ochrony 
mozna uzyskac podczas dochodzenia sadowego, podczas oczekiwania na rozprawe sadowa lub 
w polaczeniu z koncowym rozporzadzeniem. Uwaga: jezeli oprawca byl aresztowany i oflara 
pragnie otrzymac Nakaz Ochrony, nie musi ona czekac na wyznaczony dzien w sadzie. 
Moze to zgIosic pod adresem 555 W. Harrison jak najszybciej po wypadku. 

Sad Cvwily - Nakaz Ochrony jest wydawany pod adresem 555 W. Harrison, pierwsze pietro, od
poniedzialku do czwartku od godziny 8:30 do 3:00, po potudinue. Jezeli nie chcesz vozpoczynsi 
posteowania kryminalnego przeciwko swojemu przesladowcy, mozesz uzyskac tylko Nakaz 
Ochrony. Mozna uzyskac go w polaczeniu ze sprawa rozwodowa, innym cywiInym 
postepowaniem sadowyn lub niezalezna akcja sadzie cywiInym - zazwyczaj jest to zwiazane 
z obecnoscia adwokata. 

PRAWA OFIAR PRZEMOCY RODZINNEJ 

Zbior przepisow (Illinois Domestic Violence Act) zapewnia opieke prawna i ochrone policyjna ofiarom 

przemocy rodzinnej, czyli osobom przesladowanym przez czlonkow swoich rodzin/domownikow. 

Prawo stanowe zalicza do czlonkow rodzin/domowikow nastepujace osoby: 

1. osoby spokrewnione, wspolmalzonkow, lub bylych wspolmalzonkow

2. ktorzy maja lub wczesniej wspolne wspolne mieskanie

3. osoby posiadujace lub rzekomo posiadajace wspolne potomstwo

4. osoby, ktore rzeczywiscie lub rzekomo posiadaja pokrewienstwo krwi poprzez dziecko

5. osoby przeciwnej lub tej samej pici, ktore ''chodza/chodzily ze soba'' lub sa/byly zwiazane intymnie

6. inwalidzi i osoby sprawujace nad nimi opieke

Jezeli jestes ofiara przemocy domowej, masz prawo do: 

1. z raportu sporzadzonego w odnieniu do policji zglosic przestepstwo policji

2. policyjnej eskorty do miejsca zamieszkania w celu zabrania rzeczy potrzebnych dla siebie lub dzieci.

3. otrzymania transportu do punktu medycznego lub bezpiecznego miejsca. (na zadanie ofiary taki

rodzaj transportu moze byc rowniez zapewniony niepelnoletnim dzieciom lub osobom doroslym

pozostajacym pod opieka ofiary.)

ZLOZENIE SKARGI KRYMINALNEJ 

Jezeli sprawca zajscia nie zostal aresztowany, a ofiara chce wniesc sprawe kryminalna przeciwko 

oprawcy, musi ona zglosic zajscie do Sadu Przemocy Rodzinnej (Domestic Violence Court) jak 

najszybciej. Nalezy zlozyc kopie raportu policyjnego oraz wszystkie zwiazane z zajsciem dowody  

(jak zdjecia) do Sadu Przemocy Rodzinnej (Domestic Violence Court) 555 W. Harrison, pierwsze 

pietro, od poniedzialku do piatku, od 8:30 - 1:30. W sadzie mozna uzyskac Nakaz Ochrony (Order of 

Protection) po rozmowie z asystentem prokuratora stanowego. 

Pamiętaj! Jeśli znajdujesz się w BEZPOŚREDNIM ZAGROŻENIU, niezwłocznie zadzwoń pod numer 911. 

Miasto Chicago prowadzi bezpłatną, poufną, wielojęzyczną, czynną 24 godziny na dobę infolinię, za 

pośrednictwem której można uzyskać pomoc. 

(1-877- TO END DV) 1-877-863-6338 lub TTY 1-877-863-6339 

Imie Nazwisko Numer Rejestracyjny Imie Nazwisko Numer Rejestracyjny 

Numer Raportu Policji (R.D.#)  Pobudzenie ich wystepowania 

Powiadomienie dot. przemocy domowej – odpowiedź COVID-19 

JEZELI OFLARA OTRZYMALA NAKAZ OCHRONY I OPRAWCA NIE PRZESTRZEGA GO, 
OFIARA POWINNA NATYCHMIAST ZGLOSIC TEN FAKT NA POLICJE.
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