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 والیة ماین
 محكمة المقاطعة

  ____________________________الموقع
  ____________________ رقم جدول الدعاوى

 
  الُملتَِمس ____________________ 

                   ضد
 التماس لإلنفاذ العاجل لتحدید حضانة الطفل

 1768 § (.A M.R.S-19)التشریعات الُمعدَّلة بوالیة ماین  
  الُمدَّعى علیھ ____________________ 
 
 
 :ذكر الُملتَِمس ما یلي 
 

القاصر المذكور أدناه بموجب القانون ) األطفال( حضانة الطفلالشخص الذي ینوب عن ولي األمر وُمنح   أوالوالدة  الوالد  الُملتَِمس ھو  .1
د للسلطة القضائیة واإلنفاذ في قضایا الوصایة على األطفال    ___________________________________ ): األسماء واألعمار) (UCCJEA(الُموحَّ

 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 

  _______________________________________________ : القاصر والُمدَّعى علیھ ھو) األطفال(الموقع الفعلي الحالي للطفل / العنوان .2
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 

اذكر اسم المحكمة وعنوانھا ورقم ھاتفھا ورقم جدول الدعاوى الخاص بأمر (حصل الُملتَِمس على أمر تحدید الحضانة التالي في المحكمة التالیة  .3
  ). الحضانة

 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 

خ مالحظة:  .یجب إرفاق نسخة ُمصدَّقة عن األمر الُمؤرَّ
 

  ____________ : وإذا ذكره، فإن أساس السلطة القضائیة ھو كما یلي. لم یذُكر أساس السلطة القضائیة لتلك المحكمة ذََكَر  ضانةأمر تحدید الح .4
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 

في حال اإلبطال أو اإلبقاء أو التعدیل، یرجى ذكر اسم المحكمة وعنوانھا وتاریخ . (لم یتم إبطالھ أو إبقاءه أو تعدیلھ تمَّ  حضانة أمر تحدید ال .5
  _______________________________________________ ): یجب إرفاق نسخة عن األمر القضائي. إلبطال أو اإلبقاء أو التعدیل وطبیعة اإلجراءا
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 

في حال التسجیل والتصدیق، یرجى ذكر اسم المحكمة التي . (لم یتم تسجیلھ والتصدیق علیھ في أي محكمة تابعة للوالیة تمَّ  أمر تحدید الحضانة  .6
ل فیھا وعنوانھا ورقم جدول الدعاوى ورقم الھاتف   _________________________________________________________________ ): ُسّجِ

 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

ائیة الحمایة من اإلساءة أو إجراءات حمایة الطفل أو اإلجراءات الجن(الدعاوى القضائیة التالیة ویمكن أن تؤثر على أمر تحدید الحضانة / بُِدئ باإلجراءات .7
  __________ ): الدعوى وتاریخ األوامر القضائیة ونوعھا/ یرجى ذكر المحكمة والعنوان ونوع اإلجراء). (أو أي إجراءات متعلقة بالحقوق والمسؤولیات األبویة

 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
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 :یطلب الُملتَِمس أن تأمر المحكمة بما یلي .8
 ؛)األطفال(حصول الُملتَِمس على الحضانة الفعلیة الفوریة على الطفل   
 أتعاب المحامي والتكالیف والنفقات األخرى؛  
  ___________________________________________________________________________________ : غیر ذلك  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 

 . وأرفق طلب ُموثَّق إلصدار الُمذكَّرة. یطلب الُملتَِمس مذكرة للحصول على الحضانة الفعلیة على الطفل  .9
 

  ________________________________________________________   _________________________ : التاریخ
 الُملتَِمس

ة البیانات أعاله ، وأقسم____________________________________شخصیاً حضر الشخص المذكور أعاله   .على صحَّ
  

  ________________________________________________________   _________________________ : التاریخ
  الكاتب/ كاتب العدل


