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 والية ماين

 محكمة المقاطعة  

 ____________: المكان        

 _________: القضية رقم           

 : هذا النموذج ألغراض مرجعية فقط. الرجاء تعبئةتنويه    

 لنسخة اإلنجليزية من هذا النموذج باللغة اإلنجليزية. إذا احتجت إلى المساعدةا    

 فاذهب إلى مكتب الكاتب وهناك سيتم طلب خدمة ترجمة فورية لك. مدعي    

 

 دعوى الطالق     

 )مع أطفال(          د  ض

  يشمل األمر ملكية عقارية          

 .(M.R.S.Aمن تشريعات والية ماين المعدلة والمشروحة ) 19المادة     مدعى عليه___________________________________

قانون والية ماين المدني المعدل فقرة 1851 ,1653 ,1652 ،901 القسم

 أ10
  

ً من المدعى عليه في )المدينة( -1 ً زواجاً شرعيا _______، ____( ____المقاطعة)، ___________________________ كان المدعي متزوجا

 (شهر/ تاريخ/ عام)_____________، في __________ (الوالية)

  

 ___________. (والية( ___________، )مقاطعة، )________________ (مدينةيقطن المدعي حالياً في ) -2

(.  هذا النموذج FM-057حال رغبة أي طرف في اإلبقاء على سرية عنوانه، يجوز لهذا الطرف تعبئة إقرار خطي بسرية العنوان )نموذج في 

 متوفر في مكتب الكاتب.

  أو،                    )والية(،                       )مقاطعة( ،                             مدينة( يقطن المدعى عليه اآلن في )   -3

  مقر إقامة المدعى عليه غير معلوم، وقد بذل المدعي جهوداً مرضية ولم يتمكن من تحديد مقر المدعى عليه.      

 

 اختر كل الجمل التي تنطبق(:تمتلك المحكمة السلطة القضائية ألنها ) -4

 يقطن المدعي بوالية ماين بحسن نية منذ ستة أشهر قبل وقع هذه الدعوى؛  -أ    

 يقطن المدعي بوالية ماين، وقد كان طرفا الدعوى متزوجين بوالية ماين؛ ب.     

    و/أو يقطن المدعي بوالية ماين، وقد كان طرفا الدعوى يقطنان بوالية ماين عندما نشأت األسباب للطالق؛  ج.    

 يقطن المدعى عليه بوالية ماين. د.    

 

 بطلب الطالق أو إبطال الزواج قبل هذه الدعوى، أو ال المدعي وال المدعى عليهلم يتقدم       -5

   (:اسم المحكمة، المدينة والوالية مقر المحكمةسبق إيداع دعوى لطلب الطالق أو إبطاله قبل ذلك في )         

 __.____________ القضية رقم_________________________________________      

   .        تم رفضها في )التاريخ(  تلك القضية:   

 التزال قيد النظر.      

 

 ويمتلك الطرفان ملكية شخصية،  -6

 (FM-056يمتلك أي من الطرفين أو كالهما حصة في أي أمالك عقارية )نموذج ايداع واستبدال رقم     

 ال يمتلك أي طرف أي حصة في أي أمالك عقارية.    

 

 أورد المدعي األسباب األساسية لهذا الطالق: -7

 وجود خالفات زوجية فيما بين الطرفين ال يمكن تسويتها.    

 _._______________خالف ذلك     

 

 :A M.R.S. § 1844 (2) (A)-19يشترك كل من المدعي والمدعى عليه في األبوة لهذا الطفل )هؤالء األطفال(  -8

 العنوان الحالي    تاريخ الميالد    االسم  

                      

                       

                       

                       

  

 :سنوات 5خالل آخر أدرج فيما يلي اسم المكان واسم الشخص الذي عاش معه الطفل )األطفال(   

 المدينة والوالية التي   التواريخ التي عاش فيها الطفل )األطفال(  االسم والعنوان الحالي 

   لك الشخصمع ذلك الشخص      عاش فيها الطفل )األطفال( مع ذ    الشخص الذي عاش معه الطفل )األطفال 
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 أية  والية ماين أو .  لم يكن المدعي بأية صورة طرفاً في دعوى محكمة أخرى في9

 والية متعلقة برعاية الطفل )األطفال(، وليس لديه معلومات عن ذلك، فيما عدا ما يلي:  

                                                                                                                 :  (القضيةرقم  )قم بتقديم المعاملةالحماية من إساءة  

           :(رقم القضية )قم بتقديممسألة وصية،   

 خالف ذلك )صف نوع الدعوى األخرى(  

         

حقوق الرؤية المتعلقة بالطفل )األطفال(، أو  غير الخصمين حق الرعاية الفعلية للطفل )األطفال(، أو يدعي بأن لديه حق الرعاية شخص آخرليس لدى أي  .10

       فيما عدا اآلتي:

                

                

                

 

 )اختر كل المربعات التي تنطبق( -11

    مخصصات المعونات الحكومية للطفل )األطفال(. لم يتم من قبل تلقي أي   

  أو  

  وتم تلقي مخصصات المعونات الحكومية من قبل، حالياً، أو سيتم تلقيها للطفل )األطفال(.      

 أرسل المدعي نسخة من هذه الدعوى إلى وزارة الصحة والخدمات البشرية على   

 Support Enforcement Division, Central Office Supervisor, State House   :العنوان التالي   

    Station 11, Augusta, ME 04333-0011،يجب ارسال نسخة إذا تلقى بالفعل(  . 

 (.مخصصات المعونات الحكومية (األطفال)أو يتلقى اآلن أو سيتلقى الطفل     

 أصدرت وزارة الصحة والخدمات البشرية أمراً بإعالة الطفل فيما يتعلق بالطفل )األطفال(.    

 )في حال إصدار هذا األمر، يجب إرفاق نسخة منه مع الدعوى(   

   تم التواصل مع وزارة الخدمات البشرية لوضع أو مراجعة أو تغيير أو تنفيذ    

 .(األطفال)أمر إعالة متعلق بذلك الطفل    

  

 )ضع عالمة في كل المربعات التي تنطبق(؛ منح الطالق وأن من المحكمةيطلب المدعي  -12

  تحدد حقوق ومسئوليات األبوة فيما يتعلق بالطفل )األطفال( القاصر،    

 (؛FM-050 اإليداع واالستبدال رقم )نموذجبما في ذلك إعالة الطفل     

 بكل طرف وتقسيم الممتلكات الزوجية؛ فصل الممتلكات غير الزوجية الخاصة   

 (؛FM-043إصدار أمر بأن يدفع المدعى عليه النفقة الزوجية إلى المدعي )نموذج إيداع واستبدال رقم    

 (؛FM-043األمر بأتعاب المحماة المعقولة لمحامي المدعي )نموذج إيداع واستبدال رقم    

 .  ________________________________ :تغيير اسم المدعي إلى   

 

 

             ___________________________________  _____________________________________التاريخ: 

 توقيع المدعي          

 

     المدعي:              محامي المدعي: 

      العنوان:      العنوان: 

       الهاتف:      الهاتف:        

 

 

 والية ماين

 ___________________________ مقاطعة

 وأقسم بصحة اإلفادات المذكورة أعاله.____________________________________ لقد حضر المدعي المسمى أعاله شخصياً 

 

 وذلك أمامي،

 

 ______________________________________        التاريخ:

 /مساعد كاتب المحكمة/ كاتب العدل  المحامي        

 

 يوماً بعد تلقي هذه الدعوى )تلقي نسخةً منها(، حتى يقوم بالرد على المحكمة، على أن يزود الطرف األخر بنسخ لكافة ما تم تقديمه. 20لدى المدعى عليه 


