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

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

 أمر خاص بمداولة إدارة الدعاوي/المداولة التي تسبق المحاكمة     فیما یخص:
 فیما یخص الوالد   فیما یخص الوالدة           

 
 المداولة التي تسبق المحاكمة بتاریخ  مداولة إدارة الدعاوى    بناًء على أمر سابق في ھذا الصدد أو طلب، تم تحدید

 وبخالف ما ذكر ھنا، تم إخطار جمیع األطراف على النحو الواجب وفي حینھ بنظر الدعوى. .__________________________
 
     .__________________________________تمت ھذه اإلجراءات برئاسة القاضي الموقر  
 
 األطراف الحاضرة: -1

     __________________ المحامي:    __________________الوالدة:  
      __________________ المحامي:   __________________الوالد:   
      __________________ مساعد المدعي العام:    ___________ الصحة والخدمات اإلنسانیة: إدارة 
    __________________ الوصي المعین من قبل المحكمة:    __________________القصر:   
      __________________ خالف ذلك:    _________________ موفر الرعایة والموارد: 

  
 حالة القضیة/ الجلسات األخرى المنعقدة فیما یتعلق بھذه المداولة: -2
 التبني  التقدم بطلب   اإلنھاء  مراجعة قضائیة  جلسة خاصة باألمر األولي    
 استرداد حقوق ومسئولیات األبوة  ما بعد إنھاء حقوق األبوة  وضع خطط دائمة   وقوع الخطر    
 
 مسائل أولیة: -3
 إعالن اإلجراء أ.  
 استكمل مع كافة األطراف   
    __________________________________________  لم یستكمل مع:   
 
 إخطار القصر ذوي العمر المناسب بھذه الدعوى الدعاوي.  لم یتم    تم  ب.  
 
إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بتقدیم نسخة من إخطار ھذه الدعوى المقدم إلى األسرة البدیلة  لم تقم    قامت ج.  

وبموجبھ تأمر المحكمة بتوجیھ ھذا   (للوالدین بالتبني، أو للوالدین ما قبل التبني، أو لموفري الرعایة من األقارب أو جمیعھم). 
 ___________________________________.لنحو التالي: على ا ___________________________ اإلخطار إلى

 
 . _________________________د.  دخل الطفل (األطفال) دار الرعایة البدیلة بتاریخ  
 
أخر تقریر  تاریخ  ._________________تاریخ أخر زیارة من الوصي المعین من قبل المحكمة للطفل (لألطفال):   ھـ.   

إضافة تقریر الوصي المعین  لم یتم   تم  _______________________.  من الوصي المعین من قبل المحكمة:
 وتم توزیعھ على األطراف.  من قبل المحكمة إلى األدلة 

 
من المعنیین في األطراف وغیرھم بشأن االتصال بین  ________________ ھناك إجراءات مساعدة قید النظر في محكمة و.  

 ھذه القضیة.
األطراف وغیرھم من المعنیین في ھذه  بمنع االتصال بین________________  ھناك أمر قضائي ساري صادر من محكمة  

 القضیة.
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 ز. اإلقرارات المالیة:  
 الوالد   الوالدة مستكملة ومقدمة من قبل    

  ________________ بحلول: الوالد   الوالدة  ستقدم من قبل 
        _______________________ ال ینطبق بسبب:  

   
 ح. اإلقامة: 
 ال توجد مسائل تتعلق باإلقامة   
 محل اإلقامة البدیل المقترح   
        الوالد الذي ال تكون بحوزتھ حضانة األطفال:      
          قریب/مورد أخر:      
            خالف ذلك:     
         دراسة میثاق ما بین الوالیات مطلوب بتاریخ:     
 
 ط. األبوة: 
  __________________________توجد مسألة تتعلق باألبوة فیما یخص:    ال توجد مسائل تتعلق باألبوة   
      _____________________________ تستكمل اختبارات األبوة بحلول:    
 
 قانون رعایة األطفال الھنود (من السكان األصلیین): .ي  
 ال یمثل مشكلة في ھذه العائلة    
  _____________________ بالنسبة لـ:أصل ھندي ستقوم إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بالتحقیق في وجود     
        ____________________ إخطار قبیلة    
    ________________________تم إخطار القبیلة بتاریخ  __________________________   
   _____________________ ویتم تمثیلھا من قبل ___________________استجابت القبیلة بتاریخ   
      
 األمر الساري حالیاً: -4
 منح الحضانة إلدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة   
          لم الشمل مطلوب مع:     
 لم الشمل غیر مطلوب مع:    
 بالشروط المحددة.               شخص أخر:  الوالد 3[الوالدة  كال الوالدین  منح الحضانة إلى    
 نصت الخطة الدائمة على    
 الوالد الوالدة   كال الوالدین إنھاء حقوق األبوة التي تخص    
 ال یوجد أمر   
 
 ______________________________الخدمات المطلوبة من قبل المحكمة: التقییمات/ -5
 
 احتیاجات الطفل (األطفال): -6
 متوفرةكافة الخدمات الضروریة    
        ____________________________ جار ترتیبھا:  
  __________________ ال یرتاد المدرسة  _____________________یرتاد المدرسة   الطفل (األطفال)  
    _________________________________االتصال التعلیمي فیما یخص المسائل الدراسیة:   
 
 اعتبارات خاصة: -7
       ____________________مطلوب مترجم شفوي من أجل:    
       __________________مطلوب أمر مثول قضائي من أجل:    
          __________________خالف ذلك:   
    
 مسائل عالقة:  -8
 االمتثال مع خطة لم الشمل  خدمات   وقوع الخطر  
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        خالف ذلك:   الزیارات   اإلقامة  
 
 الشھود والمستندات: -9
 _______ المتدخل  ______الوصي المعین   _______ إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة  ____ عدد الشھود المقدر: 
 ___________ شخص أخر _____ الوالد  _______ الوالدة          
 

 ___________________________________________________________ الوقت الالزم المقدر للمحاكمة: -10
 

 اعتبارات خاصة بتحدید المواعید: -11
      ___________________________________یوماً تنتھي في:  120    
      _________________________________________خالف ذلك:    
 

یجب استكمال كشف األدلة على نحو یضمن عدم تأجیل المحاكمة. اإلخفاق في استكمال كشف األدلة ال یؤدي إلى تأجیل المحاكمة  -12
 وال یشكل أساس لالستمرار.

 
 محامي تقدیم ومبادلة قائمة بالشھود والمستندات ونسخ المستندات المقترحة:على ال -13

 عشرة أیام قبل المحاكمة    
 _________________________________________________________________خالف ذلك:    
       

بادل تام للمعلومات ما بین المحامي وموظف الخدمة على األطراف استكمال أیة نماذج خاصة "بنشر المعلومات" الالزمة لضمان ت -14
 االجتماعیة والوصي المعین من قبل المحكمة.

 
 یجب أن تكون كافة المستندات، بخالف المستندات المقصود منھا الدفع، معلمة مسبقاً ومتبادلة مع كافة المحامین قبل المحاكمة. -15

 
 مسائل أخرى: -16

یجب إضافة التقاریر والتقییمات الخطیة إلى األدلة عوضاً عن الشھادة المباشرة  لكتابھا بشرط أن یضمن المحامي توافر    
 الكاتب من أجل إعادة االستجواب. 

 _________________________________________________________________خالف ذلك:    
  ________________________________ بل المحكمة تقریراً خطیاً بحلولیجب أن یقدم الوصي المعین من ق   
         

 المرتب من قبل األطراف. على النحو ______________________________ستعقد مداولة تسویة بتاریخ   -17
 

  ____________________________________________________________________خالف ذلك:   -18
 

 یقدم أي اعتراض على ھذا األمر إلى ھذه المحكمة خالل عشرة أیام من تاریخھ وإال سیعتبر متنازل عنھ.
 

 على الكاتب إدراج ما یلي في ملف القضیة:
  المقدم.  _______________ األمر الخاص بمداولة إدارة الدعاوى/ المداولة التي تسبق المحاكمة المؤرخ  
 .صباحاً/مساءً   ___________ في الساعة _____________ بتاریخ_______________________  تم تحدید جلسة  
 .____________________________تحدید محاكمة في ھذا الصدد بتاریخ  تم  

 جلسة.   ____________________تم وضعھا في جدول الدعاوى المقرر نظرھا لغرض   
  .__________________________________________________     

  كطرف في ھذه القضیة.  __________________________ تم إضافة 
 

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

 
  ________________________________  ______________________________ ریخ:التا

 قاضي محكمة المقاطعة بوالیة ماین         
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 إعالن األمر:
 

 عن طریق إرسال نسخة بالبرید العادي لألشخاص التالي ذكرھم:      بالید  تم إعطاء األطراف نسخاً من األمر 
 
 مساعد المدعي العام  
 إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة  
 المحامي عن الوالدة / الوالدة تمثل نفسھا   
 المحامي عن الوالد / الوالد یمثل نفسھ   
 وصي معین من قبل المحكمة  
 وصي الدیمومة  
        المتدخل:   
         خالف ذلك:   
 ین، إن كان ینطبقمكتب المناصرین المعینین من قبل المحكمة بوالیة ما   
 
 

  _____________________________  ______________________________ التاریخ: 
 كاتب محكمة المقاطعة          


