
 

  والیة ماین
 محكمة المقاطعة         
 ________________________ المكان         
 _____________________ القضیة رقم         
    
  ھذا النموذج ألغراض مرجعیة فقط. الرجاء تعبئة تنویھ:        

 اعدة فاذھب إلى النسخة اإلنجلیزیة من ھذا النموذج باللغة اإلنجلیزیة. إذا احتجت إلى المس   
 مكتب الكاتب وھناك سیتم طلب خدمة ترجمة فوریة لك.        
 

 األمر الصادر بعد إتاحة الفرصة       فیما یخص: 
  للجلسة العاجلة الخاصة باألمر األولي          
 4034، القسم "M.R.S"من تشریعات والیة ماین المعدلة  22القانون رقم          
 
من  22، عمالً بموجب بنود قانون خدمات األطفال واألسر وحمایة األطفال، القانون رقم _________________ بتاریخ   -1

 أصدرت ھذه المحكمة أمراً أولیاً بحمایة األطفال والذي، من بین أمور أخرى، ھـ، -4099-4001تشریعات والیة ماین المعدلة ، األقسام 
 ه في الحضانة المؤقتة إلدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة؛ أو یضع الطفل (األطفال) المذكور(ین) أعال 
خالف ذلك:   

______________________________________________________________________              
                  
 

   ) بتاریخ 4(4034ماین المعدلة، القسم  من تشریعات والیة 22تم تحدید موعد لجلسة عاجلة خاصة باألمر األولي طبقاً للقانون رقم 
_____________________________________.            

 
 بخالف ما ذكر ھنا، تم إخطار جمیع األطراف على النحو الواجب وفي حینھ بنظر الدعوى. -2
.  وبموجبھ تأمر المحكمة بتوجیھ ھذا       تم تقدیم إخطار بعدم الكفایة إلى    

إلیھ/إلیھا/إلیھم على النحو التالي:  اإلخطار
__________________________________________________________        

                  
 إخطار القصر ذوي العمر المناسب بھذه الدعوى.  لم یتم  تم  
 
 _________________: أمام القاضي الموقر حضر األطراف التالي ذكرھم والمحامي إلى الجلسة العاجلة الخاصة باألمر األولي -3
 

   _______________________محامي الوالدة     _______________________ الوالدة 
   _______________________محامي الوالد    _______________________ الوالد  

     _______________________مدعي العام مساعد ال   ___________ ممثل إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة  
        __________________الوصي المعین من قبل المحكمة   _______________________القاصر   

    _______________________المشارك   _____________________موفر الرعایة والموارد  
       _______________________ المتدخل  _______________________غیر ذلك   

 
تاریخ أخر تقریر   . ________________تاریخ أخر زیارة من الوصي المعین من قبل المحكمة للطفل (لألطفال):    -4

   ._______________________من الوصي المعین من قبل المحكمة: 
 ى األدلة وتم توزیعھ على األطراف. لم یتم إضافة تقریر الوصي المعین من قبل المحكمة إل تم    

 
بشأن االتصال بین األطراف وغیرھم من _______________________ ھناك إجراءات مساعدة قید النظر في محكمة    -5

 المعنیین في ھذه القضیة.
م من بمنع االتصال بین األطراف وغیرھ _______________________ھناك أمر قضائي ساري صادر من محكمة     

 المعنیین في ھذه القضیة.
 

006, Rev. 03/14 Arabic-PC    3من  1صفحة 



 

 

 الموافقة على أمر الحمایة األولي 
 والتنازل عن الجلسة العاجلة الخاصة باألمر األولي

 
 أعي ما یلي:  -6
 تلخیص أحكامھ أعاله. أصدرت ھذه المحكمة أمر حمایة أولي فیما یخص الطفل (األطفال) المذكور(ین) أعاله، وقد تم أ.  
 
 في الساعة ______________________ یتم عقد مداولة إدارة الدعاوى/جلسة خاصة بااللتماس بتاریخ  ب.  

 .صباحاً/مساءً  _______________________
لكن قبل یعتبر أمر الحمایة األولي ساري فور صدوره ویظل ساریاً ونافذ المفعول حتى صدور أمر أخر من المحكمة، و ج.  

 صدور قرار المحكمة بعد الجلسة الختامیة الخاصة بااللتماس.
 د. أعي أن لدي الحق في الحصول على جلسة بشأن أمر الحمایة األولي. 
 

ومع إدراكي لذلك، أتنازل بموجبھ طوعاً وعن علم عن حقي في الحصول على جلسة بشأن أمر الحمایة األولي، وبذلك اسمح بأن یظل أمر 
 األولي ساري ونافذ المفعول إلى أن تنعقد جلسة أخرى.الحمایة 

 
      ______________________________________التوقیع:  _____________________________التاریخ: 

      _______________________ صلة القرابة بالطفل (باألطفال):         
 

         ______________________________________ التوقیع: التاریخ: _____________________________ 
     _______________________صلة القرابة بالطفل (باألطفال):          
 

ة، حضر أمامي الوالد(ة)/الوصي الموقع أعاله واستكمل طوعاً وعن علم نموذج الموافقة والتنازل المذكور أعاله.  وبقبولھ/ا لنموذج الموافق
ر ھذه المحكمة بموجبھ إلى أن الوالد(ة)/الوصي قد تنازل عن الجلسة الخاصة بأمر الحمایة األولي.  یظل ھذا األمر ساري ونافذ تشی

المفعول حتى صدور أمراً أخر من ھذه المحكمة.  ال یمس نموذج الموافقة بحقوق الطرف في منازعة ھذا الصدد كلیاً في جلسة االلتماس، 
 أن المزاعم المذكورة في االلتماس حقیقیة أو صحیحة.وال یعمل كإقرار ب

 
السبب المنطقي لقرارھا بعدم بدء   خطة لتجنب إخراج الطفل (األطفال) من المنزل؛ أو  خطة لم الشمل؛  قدمت اإلدارة    -7

 أولم الشمل إلى المحكمة وقد تم إرفاق نسخة منھ مع ھذه الوثیقة وتضمینھا ھنا باإلحالة، 
            م إعفاء اإلدارة من تقدیم الخطة/السبب المنطقي إلى ھذه المحكمة في ھذا التاریخ للسبب الوجیھ التالي: ت   
                  
                  
 

ً تقدم اإلدارة خطة/ سبب ً منطقی ا  ._______________________________ ونسخة منھا/منھ إلى األطراف في موعد أقصاه ا
 
 )(ز)، بما یلي:1(4036من تشریعات والیة ماین المعدلة، القسم  22، بموجب القانون رقم تأمر المحكمة  -8

 ________ (یستمر في الدفع) إلدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بوالیة ماین مبلغ وقدره______________________   یدفع  
 .__________________________دوالر أمریكي أسبوعیاً إلعالة 

 تضمن المحكمة باإلحالة أمر (أوامر) إعالة الطفل وأمر (أوامر) االقتطاع من الدخل المرفقة طیھ.
 
توفیر تأمین صحي/طبي للطفل (لألطفال) طالما        باإلضافة إلى ذلك، على    

 و/أواإلنسانیة كان متاحاً من خالل عملھ/ا، وعلیھ/ا تقدیم إثبات بھذا التأمین إلدارة الصحة والخدمات 
 
تأمر المحكمة بأن یقدم كل األھل/األوصیاء اإلقرارات المالیة الالزمة إلى المحكمة قبل الجلسة التالیة في ھذا الصدد. قد ینتج عن   

 اإلخفاق في تقدیم مثل ھذه اإلقرارات إصدار أمر إعالة قائم على المعلومات األخرى المتوفرة لدى المحكمة آنذاك.
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 على الكاتب إدراج ما یلي في ملف القضیة:

 
 المقدم. __________________________ األمر الصادر بعد إتاحة الفرصة للجلسة الخاصة بأمر الحمایة األولي المؤرخ

     .__________________________/ الطفل (األطفال) ممنوحة إلى ____________________ حضانة
 

 خالف ذلك  مرفق سكني    موفر الرعایة والموارد  القریب   الوالد الوالدة    مع      إقامة 
 

 أمر إعالة الطفل المرفق. 
 

 . ___________________________________________ مداولة إدارة الدعاوى محددة بتاریخ
 ._________________________________________جلسة وقوع الخطر محددة بتاریخ 

  
(أ) من قانون اإلجراءات المدنیة بوالیة ماین، یتم تضمین ھذا القرار في أوراق القضیة باإلحالة بناًء على أوامر 79بموجب  المادة رقم 

 المحكمة.  
 

                ______________________________  ___________________________________التاریخ: 
 قاضي محكمة المقاطعة بوالیة ماین           
 

 إعالن األمر:
 عن طریق إرسال نسخة بالبرید العادي لألشخاص التالي ذكرھم:   بالید تم إعطاء األطراف نسخاً من األمر 

  
 المحامي عن الوالدة / الوالدة تمثل نفسھا    مساعد المدعي العام   
 وصي معین من قبل المحكمة   / الوالد یمثل نفسھالمحامي عن الوالد    
       خالف ذلك:      المتدخل:    
 مكتب المناصرین المعینین من قبل المحكمة بوالیة ماین، إن كان ینطبق   
 
 

 _______________________________  ___________________________________التاریخ: 
 قاطعةكاتب محكمة الم           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

006, Rev. 03/14 Arabic-PC    3من  3صفحة 


