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 لمحكمة العُلیاا
 ، بالتحدید _____________________________ 

  _______________________ رقم جدول الدعاوى

 محكمة المقاطعة  والیة ماین
  ________________________________ الموقع

  _______________________ رقم جدول الدعاوى
 
 الُمدَّعي __________________________________________________ 

 ضد

 الُمدَّعى علیھ _______________________________________________ 

 
 مذكرة لغرض التعدیل

 إعالة الطفل فقط 
 § (A M.R.S-19)(التشریعات الُمعدَّلة بوالیة ماین 

 A-19)و  التشریعات الُمعدَّلة بوالیة ماین  1657
M.R.S) § 2009( 

 
 
 

 في ھذه القضیة.  الُمدَّعى علیھ  الُمدَّعي أنا  .1
 ______________. (الوالیة)______________،  (المقاطعة)______________،  (المدینة)یُقیم الُمدَّعي اآلن في  
 .______________أو (الوالیة)______________،  (المقاطعة)______________،  (المدینة)یُقیم الُمدَّعى علیھ اآلن في  
 مكان إقامة الطرف اآلخر غیر معروف وقد بذلت الجھد المالئم لتحدید موقع الطرف اآلخر. 

 
 _______. تغیرت الظروف كثیراً منذ حكم المحكمة أو األمر القضائي بخصوص ھذه القضیة، المؤرخ في ________ .2

 :عند المربعات المناسبة)√(ضع عالمة تتعلق التغیرات بالمسائل التالیة 
 الحقوق والمسؤولیات األبویة 
م االستمارة    وتَبادَْلھا  FM-050مكان اإلقامة الفعلي واألساسي للطفل القاصر، قدِّ
 حقوق االتصال بالطفل القاصر أو حقوق زیارتھ 
م االستمارة    وتَبادَْلھا، إفادة خطیَّة مشفوعة بِقََسم بخصوص إعالة الطفل FM-050إعالة الطفل، قدِّ
 (النفقة)اإلعالة الزوجیة  
  __________________________________________________________________________________ :غیر ذلك 

 
 .)4الفقرة (إذا كان ھذا االستدعاء یتضمن أي مسائل متعلقة باألطفال في ھذه القضیة، أكمل الفقرات الفرعیة من أ إلى ھـ، وإال انتقل إلى  .3

 علیھ ھما والدا الطفل (األطفال) التالیة أسماؤھم: والُمدَّعىالُمدَّعي  أ.
 العنوان الحالي  تاریخ المیالد  االسم

     
     
     
     
 

 .الخمس سنوات الماضیةأذكر أدناه أین أقام الطفل (األطفال) ومع من خالل  ب.
اسم الشخص الذي أقام معھ 

(األطفال) وعنوانھ الطفل 
 الحالي

تواریخ إقامة الطفل  
 (األطفال) مع ھذا الشخص

المدینة والوالیة التي أقام فیھا الطفل (األطفال) مع ھذا  
 الشخص

     
     
     
     
 

 الُمدَّعي ال صلة لھ بأي قضیة أخرى في أي والیة بخصوص حضانة الطفل (األطفال) ولیس لدیھ أي معلومات عن ذلك، ما عدا ما یلي:  ج.
  ________________________________________________ الحمایة من اإلساءة: الوالیة/ المحكمة/ رقم جدول الدعاوى: 
  ________________________________________________________  (یرجى وصف نوع القضیة األخرى) غیر ذلك 

 
حقوق زیارتھم، ما  األطفال) أووصایة فعلیة على الطفل (األطفال) أو یدَّعي امتالكھ حقوق حضانة الطفل (ال یملك أي شخص عدا الطرفین ھنا  د.

  ________________________________________________________________________________________ عدا ما یلي: 
 ________________________________________________________________________________________________  

 
 عند المربعات المناسبة)√ (ضع عالمة  ھـ.

 ) لم یتم تلقي أي إعانات مساعدة عامة لھذا الطفل (األطفال).1( 
 مساعدة عامة اآلن أو سیحصل علیھا مستقبالً. ) یحصل ھذا الطفل (األطفال) على إعانات2( 
 ھنا. االتصال بإدارة الصحة والخدمات البشریة لمراجعة أمر إعالة الطفل أو تغییره أو إنفاذه وذلك فیما یخص الطفل (األطفال) تم) 3( 
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، یجب علیك إرسال نسخة من ھذا االستدعاء إلى إدارة الصحة والخدمات البشریة، قسم إنفاذ اإلعالة، ُمشرف 3أو  2إذا وضعت عالمة على المربع 
 Department of Health & Human Services, Support Enforcement Division, Central(المكتب المركزي على العنوان التالي 

Office Supervisor, 11 State House Station, Augusta, ME 04333-0011(   
 

(یرجى وصف التغیرات األساسیة التي حدثت منذ الُحكم أو األمر القضائي ولماذا تعتقد أن ھذه التغیرات یجب أن تدفع  التغیرات في الظروف ھي: أ. .4
  المحكمة إلى تغییر الُحكم أو األمر القضائي.)

 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 

 (في حال الحاجة لمساحة أكبر، یمكنك إكمال ھذا البیان على ورقة منفصلة، ویجب توقیعھا تحت الَقَسم وإرفاقھا مع ھذا االستدعاء)
 أو

 ال یجب أن أُظھر تغیراً في الظروف بسبب:  ب.
أني أسعى لتعدیل إعالة الطفل فقط، ولم یصدر أمر قضائي بخصوص إعالة الطفل أو یُعدَّل خالل السنوات الثالث الماضیة.   

 2009(3) § (.A M.R.S-19)التشریعات الُمعدَّلة بوالیة ماین 
 .1565(2) § (.A M.R.S-19)یة ماین التشریعات الُمعدَّلة بوال  األمر القضائي الذي أسعى لتعدیلھ أقر في دعوى أبوة لم أحضرھا. 

 
 أطلب من المحكمة مراجعة الُحكم أو األمر القضائي والقیام بالتغییرات التالیة: .5
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ة بِقََسم بخصوص إعالة المشفوع(إذا طلبت تغییراً في مكان اإلقامة الرئیسي ألي طفل من األطفال أو تغییراً في مبلغ إعالة الطفل، یجب علیك إرفاق اإلفادة الخطیَّة 
 .)(FM-040)) وقد یُطلب منك تقدیم ورقة عمل خاصة بإعالة الطفل FM-050الطفل التي أكملتھا (

 
أمر الطرف اآلخر بدفع تكالیف ، و5أطلب من المحكمة تعدیل ھذه األقسام من الُحكم أو األمر القضائي كما ھو مطلوب في الفقرة  لذلك

 وأجور المحامي المعقولة ومنح التعویض الذي تراه المحكمة عادالً ومناسباً. المحكمة التي تكبدتھا
 

 ___________________________________________________   _____________________________ التاریخ: 
 الُمدَّعى علیھ الُمدَّعي توقیع 

 عنوان المحامي:
 _____________________________________________ العنوان:   ___________________________________ 
 ___________________________________    
 ______________________________________________ الھاتف:   ___________________________________ 
 

 والیة ماین
 ______________________ مقاطعة

 
 ً الُمدَّعى علیھ__________________________ وأقسم أن البیانات السابقة وأي بیانات في   الُمدَّعي   حضر المذكور أعاله شخصیا

 األوراق الُمرفقة صحیحة. 

 أمامي،

  ________________________________________________________   ________________________ التاریخ: 
 المحامي/ كاتب العدل/ نائب الكاتب
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 والیة ماین
 
 الُمدَّعي _________________________________ 

 ضد

 الُمدَّعى علیھ ______________________________ 

 محكمة المقاطعة  
  _____________________________________ الموقع

  _____________________________ رقم جدول الدعاوى

 
 للطرف الُمجیبتحذیر مھم 

إذا طلب ھذا االستدعاء من المحكمة تعدیل (تغییر) أمر إعالة الطفل واعترضت على االستدعاء، یجب علیك تقدیم رد كتابي للمحكمة خالل 
30  ً م للمحكمة إفادة خطیَّة مشفوعة بِقََسم بخصوص إعالة الطفل. وی یوما توفر ھذا من تاریخ تسلمك االستدعاء. ویجب علیك أیضاً أن تُقدِّ

ً من ردك واإلفادة الخطیَّة المشفوعة بِقََسم إلى الطرف اآلخر أو إلى محامیھ، في حال  النموذج في مكتب الكاتب. ویجب أن تُرسل نسخا
 تعیین محامي.

 
م للمحكمة اعتراضاً مكتوباً على االستدعاء خالل  ً  20وإذا لم یتضمن ھذا االستدعاء إعالة الطفل، یجب أن تُقدِّ من تاریخ استالمك لھ.  یوما

 ویجب علیك أیضاً إرسال نسخة من اعتراضك إلى محامي الطرف اآلخر أو مباشرة للطرف اآلخر في حال عدم توكیلھ لمحام.
 

 مالحظة للطرفین
م ھذا االستدعاء في محكمة المقاطعة واحتوى على أطفال قُصَّر، یجب علیك حضور اجتماع إدارة القضیة في المحكمة. وخالل   إذا قُدِّ

م االستدعاء دلیل التبلیغ باالستدعاء لغرض التعدیل واإلفادة الخطیَّة المشفوعة بِقََسم بخصوص إعالة  الطفل لدى أسبوعین من إیداع الطرف ُمقدِّ
 لمحكمة، ستُبلغك المحكمة بتاریخ االجتماع ووقتھ. وسیُرسل اإلشعار بالبرید العادي. ا
 

من  ولك الحق في حضور كل الجلسات القضائیة واستماع المحكمة إلفادتك (المحاكمة واالستماع واالجتماع والوساطة). وفي حال عدم مثولك في أي
ً في الجلسات القضائیة بدون سبب وجیھ، قد یُتََّخذ ال قرار بخصوص قضیتك بالرغم من غیابك. وھذا یعني أن المحكمة قد تُصدر أمراً انتقالیاً/ مؤقتا

لى سبیل المثال غیابك أو تعقد جلسة استماع نھائیة وتُصدر أمراً أو حكماً غیابیاً نھائیاً بخصوص مسألة واحدة أو كل المسائل في قضیتك، بما في ذلك ع
ب، والحقوق والمسؤولیات األبویة تجاه األطفال (الوصایة والسكن واالتصال والزیارة وغیرھا)، وإعالة الطفل، واإلعالة ال الحصر األبوة أو النَّسَ 

اش والتقاعد الزوجیة/ النفقة، وأتعاب المحامي، وتقسیم األمالك الزوجیة وغیر الزوجیة (الدین والعقار والمركبات والممتلكات الشخصیة وحسابات المع
ً خیار رفض أي ُمرافعة قدمتھا في حال عدم حضورك. وتقع علیك كامل مسؤولیة تزوید المحكمة بعنوانك الصحیح. وأي  وغیرھا). وللمحكمة أیضا

 تغییر في العنوان یجب أن یكون كتابیاً ویُسلَّم لمكتب الكاتب بالید أو باستخدام البرید العادي.

  تقع محكمة المقاطعة في: 

 والیة ماین

 _______________ بالتحدید.مقاطعة 

 ______ في ____________________ (التاریخ)، سلَّمت االستدعاء لغرض التعدیل للُمدَّعى علیھ وذلك بتسلیم نسخة مما ذكر على العنوان التالي:
 للُمدَّعى علیھ المذكور أعاله بالید. 
ناسب وكان حینھا یُقیم في مكان إقامة الُمدَّعى علیھ لـ _______________________________ (االسم)، وھو شخص راشد وبعمر م 

 المعتاد.
 لـ _________________________________ (االسم)، وھو مفوض باستالم التبلیغ باألوراق الرسمیة نیابة عن الُمدَّعى علیھ. 
 ________________________________________________________________ عبر (یرجى وصف طریقة التبلیغ األخرى): 

 تكالیف التبلیغ باألوراق الرسمیة:
  ____________________________________________  $  _________ باألوراق الرسمیةالتبلیغ 
 توقیع الُمبَلِّغ $ ________________  السفر
 $ ________________  البرید

 ____________________________________________  $ ________________  غیر ذلك
ى الوظیفي $ ________________  اإلجمالي  الُمسمَّ

 أو
 الُمدَّعى علیھ أكملت التبلیغ باألوراق الرسمیة عبر:  الُمدَّعيأنا، 

ل، التسلیم بالید، وصل استالم   البرید الُمسجَّ
 قبول التبلیغ باألوراق الرسمیة 
 )CV-036(النموذج اإلقرار الُموقَّع  

 


