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 والية ماين
  محكمة المقاطعة

 ___________________ المكان
 ________________ القضية رقم:

 
 المدعي:__________________________

 بالنيابة عن:وباألصالة عن نفسه  
_______________________________ 
_______________________________ 

 بالنيابة عن: 
_______________________________ 

 ضد..
 المدعى عليه: _______________________

 ة عن:بالنياب 
_______________________________ 

 

 
هذا النموذج ألغراض مرجعية فقط. الرجاء تعبئة : تنويه

النسخة اإلنجليزية من هذا النموذج باللغة اإلنجليزية. إذا 
احتجت إلى المساعدة فاذهب إلى مكتب الكاتب وهناك سيتم 

 .طلب خدمة ترجمة فورية لك

 
 اتمضايقللحماية من ال ىدعو

من تشريعات والية ماين المعدلة  5 المادة)

واألقسام  4651م قسال "،"M.R.S.A والمشروحة

 الالحقة له(

 معلومات المدعي: .1
 

 _________________________________________________________________االسم بالكامل:

 ___________________________________________ :الميالدتاريخ  ذكر     أنثى   :نوعال
 إذا كان سيتم الحفاظ على سرية العنوان ال تكتب سوى اسمكعنوان اإلقامة الحالي واسم المدينة ورقم الهاتف: )

 .خطي بالعنوان السري يمكن الحصول عليه من الكاتب(، وهو عبارة عن إقرار PA-015نموذج  قم بتعبئةو 

_________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________:العنوان البريدي، إذا كان مختلفاً عن عنوان اإلقامة

 
 :عليه معلومات المدعى .2

 

 _________________________________________________________________ االسم بالكامل:

 ____________________________________________ تاريخ الميالد: ذكر     أنثى   :نوعال

  أمريكي هندي/من سكان أالسكا األصليين آسيوي أو من الجزر الباسيفيكية       أسود      أبيض      العرق:

 غير معلوم  
 عنوان اإلقامة الحالي واسم المدينة ورقم الهاتف:

_________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________العنوان البريدي، إذا كان مختلفاً عن عنوان اإلقامة:

  
الحدوث ووقت  اوأضف اسم من قام به شكل المضايقاتصف بناًء على الحقائق التالية:  اتمضايقأقيم دعوتي للحماية من ال .3
 إذا احتجت مساحة إضافية، ألحق ورقة أخرى.() .ومكانه

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 يجب أن تختار ما بين )أ( و )ب(: .4

 أو اعتداء جنسي أو مالحقة عنف في العالقات العاطفيةأو الزعم بحدوث عنف أسري  يتضمنهذا االدعاء )أ(  
 أو 

 اعتداء جنسي أو مالحقة أو عنف في العالقات العاطفية أوالزعم بحدوث عنف أسري  ال يتضمنهذا االدعاء )ب(  
 
 يجب أن تختار ما بين )أ( و )ب(:. 5 

تشريعات  من 17للمادة  لتابعةواالقانون  بواسطة سلطة إنفاذارات( الصادرة خط)اإل خطارلقد ألحقت بهذه الدعوى نسخة من اإل )أ( 

بالنيابة عنه برفع الشخص الذي أقوم مضايقة )أو  مضايقتيللمدعى عليه حتى يتوقف عن   A-506القسم  ""M.R.Sوالية ماين المعدلة 

 هذه الدعوى(.
 أو

الشخص الذي أقوم بالنيابة عنه مضايقة أو ) مضايقتيتوقف عن للللمدعى عليه  خطارعلى إ القانون سلطة إنفاذ/أحصل من لم أسع   )ب( 
 برفع هذه الدعوى( بسبب:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 حماية مؤقت )اختياري(أمر طلب  
سلوك المدعى عليه أو تواجه المنشأة جراء من  بالغة أزمة معنوية أعاني من أو ةالجسديإساءة المعاملة بحالياً داهماً وخطراً أواجه   

نتيجة أفعال المدعى عليه بسبب ما يلي:  كبيرة رئخسا تكبد منوحالياً التجارية الخاصة بي خطراً داهماً 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
  
  .مضايقاتمؤقت للحماية من ال أمرأطالب بإصدار  ،عليهبناًء و
 

   
 أو أكثر من االختيارات التالية( اً )يجب أن تختار واحد اإلنصافطلب 

 
 :أنأطالب المحكمة ب

 .مضايقتيعليه بالتوقف عن  ى)أ( تأمر المدع 

 عليه بأال يتواصل معي، بشكل مباشر أو غير مباشر. ى)ب( تأمر المدع 

 عليه بعدم الدخول إلى منطقة إقامتي. ىتأمر المدع)ت(  

 داخل، أو بالقرب من،بأن يكف عن مالحقتي بشكل متكرر وبدون أي سبب منطقي، وأن يمتنع عن التواجد عليه  ى)ث( تأمر المدع 
 منشأتي التجارية أو محل عملي.منزلي أو مدرستي أو 

 .أمالكيالتدخل في باالمتناع عن تأمر المدعى عليه )ج(  
أمر المدعى عليه بالتوقف عن نشر تلك الصور  إعادتها،إزالتها، إتالفها أو ب األمرتأمر المدعى عليه بإزالة، إتالف أو إعادة الصور الخاصة، أو  )ح( 

 وأمره بعدم نشر أي منها في المستقبل.الخاصة 

 .المضايقاتالتي تكبدتها نتيجة تأمر المدعى عليه بدفع تعويض نقدي للخسائر ( خ) 

 ضرورية ومناسبة أخرى. إنصافبأي وسائل ع أتعاب المحامي وتكاليف المحكمة وأن تأمر ( تأمر المدعى عليه بدفد) 
 

 ____________________________  التاريخ: ____________________________
                                                                                                   توقيع المدعي                

 
 
 

 أعاله، وذلك أمامي، مذكورةالدعوى الوأقسم بصحة اإلفادات المذكورة في  لقد حضر المدعي المسمى أعاله شخصياً ووقع
 

 ____________________________________   التاريخ:_____________________    
  المحاميالموثق العام/الكاتب/

             
      


