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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 مراجعة قضائیة �       فیما یخص:
 و/أو   4038من تشریعات والیة ماین المعدلة القسم  22المادة          

  أمر وضع خطط دائمة �         
 (ب)4038من تشریعات والیة ماین المعدلة القسم  22المادة       

 
.  __________ جلسة بخصوص األمر األولي بتاریخ   مراجعة قضائیة   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. 
 

 الجلسات األخرى المنعقدة فیما یتعلق بھذه المراجعة:
ما بعد إنھاء حقوق  ☐  إنھاء حقوق األبوة ☐  توقف لم الشمل ☐ مداولة إدارة الدعاوى ☐ وقوع الخطر ☐

                             غیر ذلك: ☐ المداولة التي تسبق المحاكمة ☐ األحداث  ☐ م بطلبالتقد ☐ األبوة
 
         ____________________ تمت ھذه اإلجراءات برئاسة القاضي الموقر 
 

 حضر إلى المحكمة في ھذا التاریخ التالي ذكرھم:
   ____________________ محامي الوالدة ☐  ____________________ الوالدة ☐ 
  ____________________محامي الوالد   ☐   ____________________الوالد ☐  
 ____________________مساعد المدعي العام  ☐ __________ إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة ☐ 
  __________المعین من قبل المحكمة  الوصي  ☐  ____________________القاصر  ☐ 
 _______ موظف إصالحیات األحداث المجتمعیة/مساعد النائب العام ☐ _________________موفر الرعایة والموارد  ☐ 
  __________ وصي الدیمومة ☐  ____________________ المشارك☐ 
   ____________________غیر ذلك  ☐  ____________________المتدخل ☐  
 
لم تقم إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بتقدیم نسخة من إخطار ھذه الدعوى المقدم من موفر الرعایة والموارد (للوالدین  ☐قامت  ☐  -1

وبموجبھ تأمر المحكمة بتوجیھ ھذا اإلخطار إلى  ☐بالتبني، أو للوالدین ما قبل التبني، أو لموفري الرعایة من األقارب أو جمیعھم). 
  ______________________________ على النحو التالي:  __________

 
 ال ینطبق.☐لم یتم إخطار القصر ذوي العمر المناسب بھذه الدعوى.   ☐تم  ☐  -2
 
استجواب الوالدین بشأن كونھم ، أو أي من الوالدین المتخلفین عن الحضور، أعضاء في قبیلة ھندیة ( من السكان األصلیین) معترف  تم -3

وا نبھا من قبل الحكومة الفیدرالیة.  استجوبت المحكمة أیضاً الوصي المعین من قبل المحكمة وممثل إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة إذا كا
 وا أو على علم بأیة معلومات تشیر إلى كون األطفال ھنوداً (من السكان األصلیین).قد اكتشف

 
  قررت المحكمة أن قانون رعایة األطفال الھنود (من السكان األصلیین)  ال ینطبق على ھذا الصدد،   ☐ 

 لم تقرر أیة قبیلة معترف بھا من قبل الحكومة الفیدرالیة بأن األطفال مؤھلون للعضویة القبلیة؛ أو ☐        
 قررت المحكمة أن قانون رعایة األطفال الھنود (من السكان األصلیین) ینطبق على ھذا الصدد بما أن الطفل عضو مسجل في ☐        

والطفل مؤھل للعضویة في تلك القبیلة. تم إخطار القبیلة بتاریخ  __________ أو أحد الوالدین عضو في __________
_________    



 

PC-009, Rev. 11/15 Arabic       5من  2صفحة 
      

 

  
   .__________دخل الطفل (األطفال) دار الرعایة البدیلة بتاریخ    -4
 
 
تاریخ أخر تقریر من الوصي المعین  ☐. __________تاریخ أخر زیارة من الوصي المعین من قبل المحكمة للطفل (لألطفال): ☐ -5

   __________من قبل المحكمة: 
 لم یتم إضافة تقریر الوصي المعین من قبل المحكمة إلى األدلة وتم توزیعھ على األطراف.  ☐تم   ☐
 
 بشأن االتصال بین األطراف وغیرھم من المعنیین في ھذه القضیة. __________ھناك إجراءات مساعدة قید النظر في محكمة  ☐  -6

 بمنع االتصال بین األطراف وغیرھم من المعنیین في ھذه القضیة.__________  ھناك أمر قضائي ساري صادر من محكمة ☐      
 ھذا الصدد/ أوفي البدایة، أوضح األطراف لھذه المحكمة أنھم متفقون فیما یخص القرارات والحسم في ☐

 أصدرت المحكمة ھذا األمر بعد جلسة طعن.  ☐ 
 
اطلعت المحكمة على األدلة المقدمة والظروف المحیطة برفع االلتماس واإلجراءات المتخذة حتى تاریخھ من قبل اإلدارة والوالد(ین)  

من أجل الطفل (األطفال). مع المراعاة الواجبة فیما یخص الطفل (األطفال) وتوصیة الوصي المعین من قبل المحكمة والخطة المعروضة 
 4036من تشریعات والیة ماین المعدلة والقسمین  22لصحة وسالمة الطفل (األطفال) ومع ترجیح األدلة، ترى المحكمة ما یلي، وطبقاً للمادة 

 .__________، یصبح األمر التالي ساریاً ونافذاً____4038و 
 
بوقوع الخطر في ھذا الصدد.  ترى المحكمة على وجھ التحدید وبترجیح األدلة أن الحقائق التالیة تتعلق برزت مسائل إضافیة تتعلق  ☐

    __________بالخطر اإلضافي: 
 
 الحضانة واإلقامة    -7
 

 :الحضانة
  تظل حضانة الطفل (األطفال) مع/ تمنح حضانة الطفل (األطفال) إلى:   ☐
 __________ المنزل یتنافى مع سالمة الطفل (األطفال) بسبباإلدارة.  البقاء في   ☐   
 الوالد ☐ الوالدة ☐ الوالدین   ☐    
الخطر العالق؛ و (إن كان  البقاء في المنزل یتنافى مع سالمة الطفل (األطفال) بسبب __________غیر ذلك (حدد):    ☐    

       ____________________ینطبق): 
  .__________ ذا تغیرت الحضانة، سیؤثر التغییر على الطفل (األطفال) على النحو التالي: إ  ☐ 
 

 اإلقامة:
 ضروري ومالئم.  __________  محل اإلقامة الحالي مع   ☐
 الطفل (األطفال) في أمان في محل إقامتھم الحالي.    ☐
    __________ إجراء التغییرات في محل إقامة الطفل (األطفال) بداعي تم  ☐ 

    .__________ وتم وضع الطفل (األطفال)
 

 األقارب:
 . یجب اخذ الخطوات التالیة للتعرف على الموارد المتاحة من األقارب قبل الجلسة القضائیة التالیة:   ☐ 
التعرف على  القریب (األقارب) التالي أسمائھم وتقوم اإلدارة حالیاً بدراسة إذا كان ھذا القریب (ھؤالء األقارب) مستعد(ین)  تم  ☐

  وقادر(ین) على توفیر محل إقامة دائم للطفل (لألطفال): 
 ال یوجد أیة أقارب یمكن إقامة الطفل )األطفال( معھم. .  ☐ 
 

 كبرسنة أو ا 14القصر في عمر 
فل طالطفل (األطفال) في عمر أربعة عشر عاماً أو اكبر.  لالنتقال من دار الرعایة البدیلة إلى معیشة بالغین مستقلة وناجحة، یجب تزوید ال☐ 

   الخدمات التالیة:   ☐ببرنامج المعیشة المستقلة الخاص باإلدارة و/أو   ☐(األطفال) 
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 اإلقامة خارج الوالیة:
 .__________ یقیم الطفل (األطفال) خارج الوالیة في  ☐

  تحقق ھذه الخطة المصلحة الفضلى للطفل (لألطفال) ألنھا ضروریة لإلیفاء باحتیاجات الطفل (األطفال)   ☐
   .__________الخاصة،  

 .__________ رتبت دراسة میثاق إیداع األطفال ما بین الوالیات على النحو التالي:  ☐ 
 

 لخص برنامج الطفل التعلیمي: . التعلیم:  
   
 غیر ذلك: 
    __________ أخرى: حلول ☐
 
 لم الشمل    -8
 
لم تبذل اإلدارة جھوداً معقولة للم شمل و وإعادة تأھیل العائلة.  اشتملت ھذه الجھود المعقولة، في حال تم بذلھا، على ما  ☐بذلت ☐أ.   

   .__________یلي: 
 

 .           غیر ذلك:  ☐الوالد  ☐الوالدة  ☐الوالدین  ☐یستوجب على اإلدارة المشاركة في جھود لم الشمل مع   ☐ب. 
   
ج. كان مدى امتثال الوالدة مع خطة القضیة، بما یشمل التقدم نحو تخفیف سبب تغییر إقامة األطفال وأیة مسائل جدیدة ینتج عنھا وقوع   

 جید☐ ضعیف ☐ غیر مقبول ☐ خطر،
. توجد نسخة من خطة __________ یجب أن تكون الخدمات والتوقعات كما ھو موضح في خطة لم الشمل المؤرخة __________.☐ 

 .__________في ملف المحكمة ویجب أن تشمل أیضاً على:  __________ لم الشمل المؤرخة
 
القضیة، بما یشمل التقدم نحو تخفیف سبب تغییر إقامة األطفال وأیة مسائل جدیدة ینتج عنھا وقوع د. كان مدى امتثال الوالد مع خطة  

   جید ☐ ضعیف ☐ غیر مقبول ☐ خطر،
    .__________ یجب أن تكون الخدمات والتوقعات كما ھو موضح في خطة لم الشمل المؤرخة . _________ ☐

  في ملف المحكمة ویجب أن تشمل أیضاً على:  __________ المؤرخةتوجد نسخة من خطة لم الشمل 
 

مرفقة طیھ ومضمنة في ھذه __________ خطة لم الشمل أو الخطة لتجنب إخراج الطفل (األطفال) من المنزل المؤرخة  ☐ ھـ.  
  أو الوثیقة باإلحالة

 .       للسبب الوجیھ التالي: التاریختم إعفاء اإلدارة من تقدیم خطة إلى المحكمة في ھذا  ☐   
اإلدارة مع تزوید األطراف بنسخة منھا  ستقدم خطة لم الشمل أو الخطة لتجنب إخراج الطفل (األطفال) من المنزل من جانب ☐ 

   في موعد أقصاه.
   
 التوقف عن لم الشمل   -9
بموجب األمر  شخص أخر:____  ☐الوالد ☐الوالدة   ☐تم إعفاء اإلدارة سابقاً من التزاماتھا نحو استكمال جھود لم الشمل مع   ☐ 

 .__________المؤرخ 
 
 تم إعفاء اإلدارة من التزاماتھا نحو استكمال جھود لم الشمل مع   ☐ 
     شخص أخر:   ☐الوالد  ☐الوالدة  ☐الوالدین ☐   

 لألسباب التالیة:  ☐    
 یوماً)  30اتضح وجود ظرف مشدد (یجب عقد جلسة بشأن وضع خطط دائمة خالل  ☐

 استكمال جھود لم الشمل ال یتوافق مع الخطة الدائمة من اجل الطفل (األطفال)  ☐     
  __________خالف ذلك  ☐     

 
 ینطبق)وضع خطط دائمة ( إن كان   -10

إذا كان الطفل (األطفال) في حضانة إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة، سیتم وضع خطة دائمة من اجل الطفل (األطفال) في موعد أقصاه 
-4038من تشریعات والیة ماین المعدلة، القسم  22) شھراً من تاریخ دخول الطفل (األطفال) دار الرعایة البدیلة طبقاً للمادة 12اثني عشر (

 ب. 
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     ذلت اإلدارة جھوداً معقولة إلنھاء الخطة الدائمة من أجل الطفل (األطفال).  تشمل تلك الجھود المعقولة ما یلي:ب 
 

 الخطة الدائمة لألطفال ھي:
 .__________ شخص أخر: ☐الوالد   ☐الوالدة  ☐الوالدین  ☐لم الشمل مع   ☐ 
 
 .__________ التاریخ المتوقع حیث یمكن عودة األطفال لإلقامة في المنزل بأمان و على نحو مستمر ھو 
 .__________ التبني  سیتم/تم رفع التماس عن إنھاء حقوق األبوة في   ☐ 

  .__________ طفال) مع قریب ھواإلقامة الدائمة مع قریب مالئم وراغب في ذلك.  التاریخ المتوقع إلمكانیة إقامة الطفل (األ   ☐ 
  .__________ اإلقامة مع وصي دیمومة. التاریخ المتوقع إلمكانیة إقامة الطفل (األطفال) مع وصي دیمومة ھو ☐ 
 .__________وصي قانوني ھو  اإلحالة لوصایة قانونیة. التاریخ المتوقع إلمكانیة إقامة  الطفل (األطفال) مع ☐ 
  سنة أو اكبر فقط) 16(للقصر البالغین التخطیط لترتیب أخر للمعیشة الدائمة   ☐ 
 
ھو الخطة المعدة لھذا القاصر (أدرج ملخصاً  وثقت اإلدارة األسباب االضطراریة التالیة لكون التخطیط لترتیب أخر للمعیشة الدائمة 

                       الوالدین أو قریب أو تحت وصایة أو في مكان خاص بالتبني والناتج): احد عن الجھود المبذولة لتوفیر إقامة دائمة للطفل مع
یمثل الخطة الدائمة الفضلى من أجل ھذا القاصر  ال  ☐ is ☐وبناًء على ھذه األسباب، ترى المحكمة أن التخطیط لترتیب أخر للمعیشة الدائمة

 وانھ ال توجد أیة خطط دائمة أخرى تحقق المصلحة الفضلى للطفل.
التخاذ القرارات من أجل القاصر.  وھذه  اتخذت اإلدارة خطوات لضمان استخدام موفر الرعایة لمعیار أبوي معقول وحكیم ☐ 

       ______________________________ الخطوات ھي:
اتخذت اإلدارة خطوات لضمان تمتع القاصر بفرص مستمرة ومنتظمة للمشاركة في األنشطة المالئمة لعمره أو نموه.  وتشمل  ☐

  ھذه الخطوات: 
 مشاورة الطفل وتشجیعھ بطریقة تالئم عمره فیما یخص الفرص المتاحة للمشاركة في األنشطة و   ☐  
 و ؛__________ خالف ذلك ☐  
أخذت المحكمة رغبات الطفل (األطفال) في االعتبار بطریقة تالئم أعمارھم، بما في ذلك سؤال الطفل حول الناتج الدائم الذي   ☐ 

   یطمح إلیھ، إذا كان مناسباً.
 

      على إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة تقدیم الخدمات التالیة لتسھیل تحقیق أمر وضع خطط دائمة:
                 

المشاركة في الخدمات التالیة لتسھیل تحقیق أمر وضع خطط دائمة:  شخص أخر ☐الوالد  ☐الوالدة    ☐الوالدین    ☐على 
_______   

 
 15وضعھ/ھم في دار الرعایة البدیلة لمدة  ال تعتزم اإلدارة رفع التماساً إلنھاء حقوق األبوة على الرغم من أن الطفل (األطفال) سیتم /  تم ☐

ً لألسباب االضطراریة التالیة:   شھراً من االثني وعشرین شھراً الماضیة، حیث أن ھذا یحقق المصلحة الفضلى لألطفال وفقا
____________________ 

   
 على النحو التالي:یجب أن تتوافق الزیارات واالتصال (إن وجدت) مع المصلحة الفضلى للطفل (لألطفال)  -11

 على النحو المتفق علیھ من قبل األطراف ☐ 
  __________ على النحو التالي:  ☐ 
 

  إعالة الطفل -12
 
 )(ز)، بما یلي:1(4036من تشریعات والیة ماین المعدلة، القسم  22، بموجب القانون رقم تأمر المحكمة 
 یظل أي أمر إعالة طفل أو أمر إداري بإعالة طفل حالي نافذ وساري المفعول.  ☐ 

  یدفع الوالد(ین) إعالة الطفل على النحو المبین في أمر إعالة الطفل المرفق ☐ 
 والمضمن بموجبھ في ھذا األمر باإلحالة.  أمر االقتطاع من الدخل المرفق (إن وجد) مضمن أیضاً باإلحالة.

توفیر تأمین صحي/طبي للطفل (لألطفال) طالما كان متاحاً من خالل عملھ/ا، وعلیھ/ا  __________ باإلضافة إلى ذلك، على ☐ 
 و/أو،تقدیم إثبات بھذا التأمین إلدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة 

فاق في تقدیم مثل ھذه اإلقرارات إصدار أمر أیام، على الوالد(ین) تقدیم إقرارات مالیة للمحكمة.  قد ینتج عن اإلخ 10في غضون  ☐ 
  إعالة قائم على المعلومات األخرى المتوفرة لدى المحكمة.

 
 بأن یتم استكمال مراجعة ھذا الصدد من قبل ھذه المحكمة: كما تأمر المحكمة أیضاً  -13
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صباحاً/مساًء، أو قبل ذلك بناًء على __________ الساعة  __________) أشھر في 6یجب مراجعة ھذا األمر خالل ستة (  ☐ 
ال حاجة إلعطاء إخطار  یشكل إعالن ھذا األمر بالوسائل الموضحة أدناه إخطاراً كافیاً بموعد المراجعة المقررة.  طلب من أحد األطراف.

 أوأخر بالمراجعة؛ 
  بناًء على طلب احد األطراف بسبب:    ☐ 

من تشریعات والیة  22منح الحضانة لشخص أخر بخالف إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة أو احد الوالدین. القانون رقم   ☐
 أو، أ)(أ)،-1(4038ماین المعدلة، القسم 

من  22منح الحضانة ألحد الوالدین الذي لم یكن بحوزتھ حضانة الطفل (األطفال) في وقت رفع ھذا االلتماس. القانون رقم   ☐
 أ)(ب)،-1(4038تشریعات والیة ماین المعدلة، القسم 

 
 على الكاتب إدراج ما یلي في ملف القضیة:

 
 المقدم. __________ أمر المراجعة القضائیة المؤرخ    
 المقدم.  __________ أمر وضع خطط دائمة المؤرخ    
 __________. فال) مع/ تمنح حضانة األطفال إلىتظل حضانة الطفل (األط    
 __________. تظل إقامة األطفال /یتم وضع األطفال في حضانة    
 .                       إلى تم إعفاء إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة من التزامھا بتوفیر خدمات إعادة التأھیل ولم الشمل    
 في ھذه القضیة.  __________تم إضافة______كطرف   
  دوالر أسبوعیاً/نصف شھریاً/شھریاً. __________  بمبلغ وقدره  __________تدفع إعالة الطفل من قبل  یجب أن    
 .__________ بتاریخ __________ تم تحدید مراجعة قضائیة/جلسة وضع خطط دائمة/جلسة    
  .__________ ال توجد مراجعة واجبة    
 

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

 
 التاریخ:

____________________     _____________________________  
            
 قاضي محكمة المقاطعة بوالیة ماین           
 

 إخطار لألھل واألوصیاء
، یتم إخطاركم بأنھ من حقكم التقدم بطلب إجراء مراجعة 4038من تشریعات والیة ماین المعدلة، القسم  22وطبقاً للقانون رقم بموجبھ،  

 قضائیة بغرض تعدیل أمر حمایة األطفال ھذا.
 

 إعالن األمر:
 

   عن طریق إرسال نسخة 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 ☐ 
       الدیمومةوصي  ☐ 
   المتدخل:  _ ☐ 
       غیر ذلك:  ☐ 
  مكتب المناصرین المعینین من قبل المحكمة بوالیة ماین ☐ 
 
 

   _____________________________     ___________________ التاریخ:
 كاتب محكمة المقاطعة 


