
 

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

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

 موافقة على أمر        فیما یخص:
 حقوق األبوة  بإنھاء        
 4059و 4050من تشریعات والیة ماین المعدلة، القسمین  22القانون      
 

من تشریعات  22ل واألسر وحمایة األطفال، القانون رقم ، عمالً بموجب بنود قانون خدمات األطفا_________________ بتاریخ
ھـ، تقدمت إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة بوالیة ماین إلى ھذه المحكمة بالتماس عن إنھاء -4099-4001والیة ماین المعدلة، األقسام 

 حقوق األبوة فیما یخص الطفل (األطفال) المذكور(ین) أعاله. 
 

. بخالف  _________________ محكمة، تم تحدید موعد لجلسة خاصة بااللتماس عن إنھاء حقوق األبوة فيبناًء على أمر من ھذه ال
 ما ذكر ھنا، تم إخطار جمیع األطراف على النحو الواجب وفي حینھ بنظر الدعوى.

ار إلیھ/إلیھا/إلیھم على النحو .  وبموجبھ تأمر المحكمة بتوجیھ ھذا اإلخط_________________تم تقدیم إخطار بعدم الكفایة إلى  
التالي: 

_______________________________________________________________________________ 
               

__________________________________________________________________________________
__ 

 
 _________________:أمام القاضي الموقر حضر األطراف التالي ذكرھم إلى المحكمة 

  _________________ محامي الوالدة      _________________ الوالدة 
   _________________محامي الوالد      _________________ الوالد 

  _________________مساعد المدعي العام   ______________ ممثل إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة
الوصي المعین من قبل المحكمة       _________________ القاصر

_________________    
   _________________المحامي     _________________موفر الرعایة والموارد 

 
موفر  بتقدیم نسخة من إخطار ھذه الدعوى المقدم من لم تقم   قامت    أ.  إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة

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

 
 إخطار القصر ذوي العمر المناسب بھذه الدعوى.     لم یتم   ب.  تم 

 
        ._________________لطفل (األطفال) دار الرعایة البدیلة بتاریخ ج. دخل ا

 
تاریخ أخر تقریر من  . _________________تاریخ أخر زیارة من الوصي المعین من قبل المحكمة للطفل (لألطفال):   د. 

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

 
بشأن االتصال بین األطراف وغیرھم من المعنیین  _________________ھناك إجراءات مساعدة قید النظر في محكمة    ھـ.  

 في ھذه القضیة.
االتصال بین األطراف وغیرھم من المعنیین في  بمنع_________________  ھناك أمر قضائي ساري صادر من محكمة        

 ھذه القضیة.
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 موافقة على إنھاء حقوق األبوة
 

والد  الطفل (األطفال) المذكور(ین) أعاله، أن إدارة  والدة  ، __________________________________أعي أنا، 
ة بوالیة ماین قد تقدمت بالتماس طالبة من المحكمة إنھاء حقوق األبوة الخاصة بي نحو الصحة والخدمات اإلنسانی
  ، وأنھ إذا أمرت المحكمة بإنھاء حقوق األبوة الخاصة بي سیترتب على ھذا األمر ما یلي: _________________

إنھاء حقوق األبوة بتجرید الوالد(ة) واالبن(ة) من كافة الحقوق القانونیة والسلطات واالمتیازات والحصانات والواجبات یقوم أمر 
 وااللتزامات تجاه بعضھما البعض كوالد(ة) وابن(ة)، باستثناء حقوق المیراث بین الوالد(ة) واالبن(ة).

 ر.ال یؤثر إنھاء حقوق أبوة أحد الوالدین على حقوق األخ
ال یحق ألحد الوالدین الذي تم إنھاء حقوقھ أن یتم إخطاره بإجراءات تبني الطفل، وال یتمتع بأي حق في االعتراض على التبني أو  

 المشاركة في اإلجراءات.
والیات ال یجوز أن یحرم أي أمر بإنھاء حقوق األبوة الطفل من المزایا المستحقة لھ من أي طرف ثالث أو وكالة أو والیة أو ال 

 المتحدة، وال یجوز أن یؤثر على الحقوق والمزایا التي یستمدھا أحد السكان األصلیین من نسبھ كعضو في أحد القبائل الھندیة (من السكان
 األصلیین) المعترف بھا من قبل الحكومة الفیدرالیة.

  ً وعن علم على إنھاء حقوق األبوة الخاصة بي تجاه  تم شرح آثار أمر إنھاء حقوق األبوة لي واعي ھذه اآلثار، وبموجبھ أوافق طوعا
 الطفل (األطفال) المذكور(ین) أعاله.

 كما أتنازل عن حقي في االستئناف في ھذا الصدد. 
 
 

         التوقیع: __________________________________ التاریخ 
 

 قرار وأمر
 
م نموذج الموافقة على إنھاء حقوق األبوة المذكور أعاله.  وبناًء علیھ حضر أمامي الوالد(ة) الموقع أعاله واستكمل طوعاً وعن عل 

 ، بإنھاء حقوق أبوة تجاه4057و 4050من تشریعات والیة ماین المعدلة، القسمین  22، بموجب القانون رقم تأمر المحكمة وبموجبھ،
_________________        . 

 
الخطة الدائمة ھي:  

____________________________________________________________________.  
 

، والتي تم إنھائھا، تلزمھ _________________قبل إنھاء حقوق األبوة، أدین الوالد(ة) بارتكاب جریمة تجاه الطفل. وحقوق أبوة  
من تشریعات والیة ماین المعدلة،  22القانون رقم دوالر للمساعدة في اإلعالة المالیة المستقبلیة للطفل.               بدفع مبلغ إجمالي وقدره 

 )5(4056القسم 
 

 على الكاتب إدراج ما یلي في ملف القضیة:
 

    .المقدم ______________المؤرخ  ونموذج الموافقة علیھ _________________ الوالد تجاه الوالدة  أمر إنھاء حقوق أبوة 
 .  _________________ المراجعة القضائیة المحددة بتاریخ

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

 
 

 __________________________________  __________________________________التاریخ: 
 لمقاطعة بوالیة ماینقاضي محكمة ا          
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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  
 المحامي عن الوالدة / الوالدة تمثل نفسھا  
 عن الوالد / الوالد یمثل نفسھالمحامي   

 الوصي المعین من قبل المحكمة  
 مكتب المناصرین المعینین من قبل المحكمة بوالیة ماین، أن كان ینطبق  

    __________________________________غیر ذلك:   
   __________________________________غیر ذلك:   
 
 

__________________________________  __________________________________التاریخ: 
                 
 كاتب محكمة المقاطعة          
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