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 محكمة المقاطعة  والیة ماین
 __________________ المكان

 : ______________رقملقضیة ا
 مدعي      ____________________________________

 بالنیابة عن:ونفسھ باألصالة عن  
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 بالنیابة عن: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 ضد
 مدعى علیھ __________________________________

 ________________________________ بالنیابة عن: 
 

 
 
المعاملة إساءةعوة للحمایة من د     

 4001القسمین  من تشریعات والیة ماین المعدلة، A19- المادة(
 )4014و

 _______________________________________________________ :االسم بالكامل  معلومات المدعي: .1
 ____________________________________________: تاریخ المیالد ذكر     أنثى   : نوعال

وھو عبارة عن إقرار خطي بالعنوان ، PA-015وامأل نموذج إذا كان سیتم الحفاظ على سریة العنوان  الحالي واسم المدینة ورقم الھاتف: (ال تكتب سوى اسمكعنوان اإلقامة 
 ______________________________________________________علیھ من الكاتب). السري یمكن الحصول 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________العنوان البریدي، إذا كان مختلفاً عن عنوان اإلقامة: ____________________
 _______________________________________________________: االسم بالكامل  معلومات المدعى علیھ: .2

 ____________________________________________________________: تاریخ المیالد ذكر     أنثى  : نوعال

 غیر معلوم   صلیینمن سكان أالسكا األأو  أمریكي ھندي آسیوي أو من الجزر الباسیفیكیة       أسود      أبیض     : العرق
 ____________________________________________________________ عنوان اإلقامة الحالي واسم المدینة ورقم الھاتف:

__________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ البریدي، إذا كان مختلفاً عن عنوان اإلقامة: العنوان
المذكور أعاله)، الذي قد تركھ المدعي لتجنب إساءة المعاملة: (اسم الشارع والمدینة والوالیة):  العنوان عنوان اإلقامة السابق للمدعي (إذا كان مختلفاً عن .3

_________________________________________________________________________________ 
 أب/أم طفلي (أطفالي) الزوج السابق  الزوج  عالقة المدعي بالمدعى علیھ:  .4

 شریك عاطفي  رفیق سكن سابق أو حالي  شریك جنسي سابق أو حالي  قریب  ألحد أفراد أھل الدار طفل قاصر  
 أوضحیة توزیع مناظر خاصة معینة بدون إذن   ضحیة مطاردة المدعى علیھ؛  اعتداء جنسي للمدعى علیھ  ضحیة 
للمدعي (تربطھ بھ صلة دم أو تبني أو زواج) أو مقدم رعایة  أقارب العائلة الممتدةعاماً أو أكثر، أو بالغ معال، أو بالغ معاق والمدعى علیھ ھو أحد  60یبلغ عمره المدعي  

 غیر مدفوع األجر. إذا لم یكن أي من الخیارات السابقة، صف نوع العالقة:
___________________________________________________________________________________________ 

 ل):اطفاألھؤالء (ھذا الطفل یشترك كل من المدعي والمدعى علیھ في األبوة ل .5
 العنوان الحالي نوعال تاریخ المیالد االسم

______________________ ______________________ ____ ______________________ 
______________________ ______________________ ____ ______________________ 
______________________ ______________________ ____ ______________________ 

 .سنوات 5آخر ل) خالل اطفل (األطفالشخص الذي عاش معھ الاسم المكان و اسم اكتب فیما یلي
االسم والعنوان الحالي للشخص الذي عاش معھ 

 ل)اطف(األ طفلال
(األطفال) مع التواریخ التي عاش فیھا الطفل 

 ذلك الشخص
المدینة والوالیة التي عاش فیھا الطفل (األطفال) 

 ذلك الشخص مع
______________________ ______________________ ______________________ 
______________________ ______________________ ______________________ 
______________________ ______________________ ______________________ 

 __________________________________أعاله ھو  اسمھألطفال) المذكور الطفل (لاإلقامة الفعلیة الرئیسیة  لدیھ الشخص الذي .6
__________________________________________________________________________________________ 

 التالي: فیما عدا عن ذلك، ولیس لدیھ معلومات، لاطفاأل/طفلمحكمة أخرى في أیة والیة متعلقة برعایة ال طرفاً في دعوى المدعي بأیة صورةكن لم ی .7
 ______قضیة أخرى (صف نوع القضیة األخرى) _______  وقائیةرعایة  ذات طابع عائلي  دعوىطالق أو   

)، فیما عدا اآلتي: األطفال( بالطفل المتعلقة حق الرعایة أو حقوق الرؤیة أن لدیھل)، أو یدعي باطف(األ طفلالفعلیة لل رعایةحق ال الخصمین غیرأي شخص آخر  لیس لدى .8
______________________________________________________________ 

  مما یلي: كل ما ینطبقاختر  .9
 المدعى علیھ وأطلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت لحمایتي دون إخطار مسبق للمدعى علیھ.إساءة المعاملة من بلخطر داھم وحالي  أتعرض 
صر دون إخطار الي) القاطفأ( طفليالمعاملة من المدعى علیھ، وأطلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت لحمایة  إساءةلي) لخطر داھم وحالي من اطفأ( یتعرض طفلي 

  مسبق للمدعى علیھ.
 أطالب بأمر حمایة مؤقت. ال 
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 أجب عن األسئلة التالیة: .10
 ال     نعم ناریاً؟  ھل یمتلك المدعى علیھ سالحاً  ال   نعم   ھل للمدعى علیھ سبیل للوصول إلى أسلحة ناریة؟ 

 ال   نعم   المعاملة؟ إساءةللترھیب أو التھدید أو أو سالح یعبأ من الماسورة أو قوس أو بندقیة سھام  ھل سبق للمدعى علیھ استخدام سالح ناري
 _______________الشرح: _____________________________________________ یرجىإذا كانت اإلجابة بنعم، 

___________________________________________________________________________________ 
 إلساءةالمعاملة، وتوقیت حدوثھا ومن الذي تعرض  بإساءةالمعاملة. اذكر من قام  إساءة صف شكل المعاملة بناًء على الحقائق التالیة: إساءة أقیم دعوتي للحمایة من  .11

 (إذا احتجت مساحة إضافیة، أرفق ورقة أخرى.) المعاملة.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 علقة التالیة:تفي القضایا الم طرفاً أحد أو كال الخصمین  .12

 دعوى جنائیة  معاملة  إساءةحمایة من     دعوى طالق أو دعوى ذات طبیعة أسریة 
أوامر محكمة صادرة ضد المدعى إذا كانت ھناك أیة أوامر أخرى صادرة عن المحكمة متعلقة بتحدید الرعایة أو الرؤیة أو غیر ذلك فیما یتعلق بالطفل (األطفال)، أو أیة 

 _ل: _______________________أي من المدعي أو المدعى علیھ، اكتبھا بالتفصی ضد ةمنتظرأخرى  دعاوى علیھ، أو أي 
___________________________________________________________________________________ 

 .زال یحصل علیھایحكومیة أو ال ال مخصصات المعوناتلقد سبق للطفل (األطفال) الحصول على   .13
نسخة من  في حالة إصدار أمر، یجب إرفاقالطفل (األطفال). ( بذلك متعلقإعالة الخدمات البشریة لوضع أو مراجعة أو تغییر أو تنفیذ أمر  وزارةتم التواصل مع  

 . في حالة اختیار أي من اإلفادتین السابقتین، یجب إرسال نسخة من ھذه الدعوى إلى وزارة الخدمات البشریة،األمر إلى ھذه الدعوى)
.Enforcement Division, Central Office Supervisor, State House Station 11, Augusta, ME 04333-0011 Support 

ف في قانون اإلنصاف المدني ألعضاء للشخص الموقع أدناه، فإن المدعى علیھ لیس مجنداً في الخدمة العسكریة للوالیات المتحدة، وفقاً لما ھو معرّ  علمعلى حد  .14
 ______ة مدعمة بالحقائق التالیة المتعلقة باإلقامة ومحل العمل، وغیر ذلك: _____). وھذه الحقیق511، القسم 50رقم (القانون األمریكي  2003الخدمة العسكریة لعام 

__________________________________________________________________________________ 

 وبناًء علیھ، أطلب من المحكمة اآلتي:
 طفلي (أطفالي) القاصر القاطن معي بنفس الدار.  معاملتي و إساءة(أ) تأمر المدعى علیھ بالتوقف عن  
 أو طفلي (أطفالي) القاصر. (ب) تأمر المدعى علیھ بعدم االتصال بي، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر  
 .مستقل(ت) تأمر المدعى علیھ بعدم الدخول إلى محل إقامتي ال 
 .منھم بالقربأو  مالحقتي أو التواجد في منزلي أو مدرستي أو متجري أو محل عمليببدون سبب منطقي، (ث) تأمر المدعى علیھ بأن یمتنع عن القیام بشكل متكرر و 
 سالحاً خطیراً.أو  سالحاً یعبأ من الماسورة أو قوساً أو بندقیة سھام(ج) تأمر المدعى علیھ بأال یمتلك أو یستخدم سالحاً ناریاً أو  

 ن انتشارھا ومنع استمرار انتشارھا.بإزالتھا، إتالفھا أو إعادتھا، الحؤول دو ور الخاصة، أو األمرأو إعادة الصتأمر المدعى علیھ بإزالة، إتالف  (ح) 

 (خ) تعطیني حق ملكیة منزلي الواقع في: ____________________________________________________ 

 ي وأال یدخلھ مرة ثانیة.وأن تأمر المدعى علیھ بالمغادرة الفوریة لمحل إقامت          
أي حیوانات (اسم/وصف یذاء التھدید بإ أو یذاءالحیوانات األلیفة، وأن تأمر المدعى علیھ بعدم إ ھاملكیة األشیاء الخاصة والمنزلیة التالیة بما فی حق ) تعطنيد( 

 ___________________________________________________________الحیوانات): _____________________________
        ________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________) تمنحني رعایة ھذا الطفل (األطفال) (األسماء واألعمار): __________ذ( 
        ____________________________________________________________________________________________ 
        ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________) تعطي المدعى علیھ حقوق الرؤیة التالیة للطفل (األطفال): _____________ر( 
         ______________________________________________________________________________ 

وأن یدفع مصاریف  المدعى علیھ بتلقي استشارات لكي یدفع نفقة لي و/أو نفقة إعالة لطفلنا (أطفالنا)، وأن یدفع تعویضات للمرتبات المفقودة أو اإلصابات، ) تأمرز( 
 المحكمة وأتعاب المحاماة، وأن تصدر أي أوامر ضروریة أخرى.

 _____________________________) أي طلبات إنصاف أخرى: ______________________________س( 
 _____________________________________  التاریخ: _________________________

 توقیع المدعي
 وأقسم بصحة اإلفادات المذكورة في الدعوى أعاله، وذلك أمامي، لقد مثل بشخصھ المدعي المسمى أعاله ووقع 

    ___________________________________________________________                                    التاریخ:
 (الكاتب) (الموثق) (المحامي)                                                         


