
 

CV-036, Rev. 06/14 Arabic     

 1من  1صفحة 

 والية ماين
 محكمة المقاطعة       المحكمة العليا

 __________ المكان     ، تحديدا  ____________________

 القضية رقم _______     القضية رقم ______________

       

هذا النموذج ألغراض مرجعية فقط. الرجاء تعبئة النسخة اإلنجليزية من هذا  تنويه:

 الكاتب فاذهب إلى مكتبالنموذج باللغة اإلنجليزية. إذا احتجت إلى المساعدة 

 وهناك سيتم طلب خدمة ترجمة فورية لك.   مدعي _____________________

                  

 إقرار باستالم       ضد

   االستدعاء والدعوى أو   مدعى عليه_ ___________________

 طلبات ما بعد الحكم            
 (1)ج()4قواعد االجراءات المدنية الخاصة بوالية ماين فقرة           

 

 تنويه 
يوما  من يوم  02الرجاء التوقيع على اإلقرار أدناه وإعادة هذا النموذج في المظروف المختوم والمعنون، بحيث يستلمه المرسل خالل  

 اإلرسال.  إذا لم يتم عمل ذلك، ربما تكون مطالبا  من قبل المحكمة دفع تكلفة اإلعالن باالستدعاء والدعوى وطلب ما بعد الحكم.  

  فاظ بنسخة من هذا النموذج ونسخة من الدعوى أو الطلب من أجل الحفظ في السجالت(.)الرجاء االحت 
___________________________________________________                                                                                                                                                                                    

 إقرار:
 حال توقيع هذا النموذج وتدوين التاريخ عليه وإعادته، أقر بأنني استلمت االستدعاء والدعوى أو نسخة طلب ما بعد الحكم وأن:

 

، أدرك بأنني إذا لم أقدم إجابة على الوالدين والتزاماتهما فيما يتعلق بكافة دعاوى المحكمة المدنية بما في ذلك الطالق واالنفصال القضائي وحقوق

الدعوى أو االعتراض على الطلب خالل المهلة الزمنية المقررة في القانون أو بموجب قواعد المحكمة أو لم أحضر جميع اجتماعات المحكمة 

 ار قرارات أخرى ضدي.وجلساتها، فإنه يجوز استصدار حكم غيابي ضدي، ويجوز للمدعي أو الطالب طلب استصد

 

، أدرك أنني إذا لم أرغب في تقديم رد على الدعوى ولكني أرغب في فيما يتعلق بقضايا الطالق واالنفصال القضائي وحقوق الوالدين ومسؤولياتهما

ية وغير اإلدالء بأقوالي بشأن مسألة حقوق الوالدين ومسؤولياتهما فيما يتعلق بأطفالي والنفقة واإلعالة ورسوم المستشار وتقسيم األمالك الزوج

لمحكمة وجلساتها.   وقد أقدم ردا  وادعاء  مضادا  )نموذج الزوجية، فإنه يجب تقديم نموذج تسجيل حضور وحضور جميع اجتماعات ا

FM/186/FM-187 في دعوى طالق أو دعوى حقوق الوالدين ومسؤولياتهما. إذا كنت أنوي إيداع رد وادعاء مضاد، فإنني أدرك ضرورة إيداعه )

 .www.courts.state.me.usحكمة مقاطعة أو على يوما  من اإلعالن بالدعوى. يمكن الحصول على الرد واالدعاء المضاد في أي م 02خالل 

 

     التاريخ: ______________________

 

          

 التوقيع  

 

 ________________________________________العنوان:  

 ________________________________________ 

 ___________________________________ )___( الهاتف: 

     

 

 

 تحذير هام

تف الخاص تلتزم بإخطار كاتب المحكمة بأي تغييرات في العنوان ورقم الهاتف الخاص بك.  إذا لم تبلغ الكاتب بأي تغييرات في العنوان أو رقم الها

 بك، قد ال تتمكن من استالم أي إخطار باجتماعات المحكمة أو جلساتها.

 

 


