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 لمحكمة العُلیاا
 ، بالتحد ______________________________ 

  _______________________ رقم جدول الدعاوى

 محكمة المقاطعة  والیة ماین
  _____________________________ الموقع

  _____________________ رقم جدول الدعاوى
 

 الُمدَّعي ____________________________________________ 

 ضد

 الُمدَّعى علیھ _________________________________________ 

 استدعاء بسبب ازدراء المحكمة
 )د( 66قوانین والیة ماین لإلجراءات المدنیة 

 إعالة الطفل فقط 

 
 

 . في ھذه القضیة لیھالُمدَّعى ع  الُمدَّعي أنا  .1
 

د أو فشلھ في إطاعة حكم المحكمة أو األمر القضائي في ھذه القضیة، بتاریخ  .2 أدَّعي أن الطرف اآلخر یزدري المحكمة بسبب رفضھ الُمتعمَّ
 : ، فیما یخص المسائل التالیة_________________

 )عند المربعات المناسبة√ ضع عالمة (

 إعالة الطفل 
 )النفقة(زوجیة اإلعالة ال 
 مكان اإلقامة الفعلي واألساسي للطفل القاصر 
ر أو حقوق زیارتھم   حقوق االتصال باألطفال القُصَّ
 توزیع الممتلكات 
 المسؤولیة عن الدیون 
  ___________________________________________________________________________ : غیر ذلك 

 
 :أدَّعي أن الطرف اآلخر قد انتھك الُحكم أو األمر القضائي بالطرق التالیة .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ).في حال الحاجة لمساحة أكبر، یمكنك إكمال ھذا البیان على ورقة منفصلة، ویجب توقیعھا تحت القََسم وإرفاقھا مع ھذا االستدعاء(
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 .)5رة ھنا في حال كان ھذا االستدعاء یتضمن أي أطفال في ھذه القضیة وأكمل الفقرات الفرعیة من أ إلى ھـ، وإال انتقل إلى الفق√ ضع عالمة (  .4
 

 :التالیة أسماؤھم) األطفال(الُمدَّعي والُمدَّعى علیھ ھما والدا الطفل  . أ

 العنوان الحالي  تاریخ المیالد  االسم
     
     
     
     
 

 الخمس سنوات الماضیة.أذكر أدناه أین أقام األطفال ومع من خالل   . ب

) األطفال(اسم الشخص الذي أقام معھ الطفل 
 وعنوانھ الحالي

مع ھذا ) األطفال(تواریخ إقامة الطفل  
 الشخص

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

     
     
     
     
 

 :يولیس لدیھ أي معلومات عن ذلك، ما عدا ما یل) األطفال(الُمدَّعي ال صلة لھ بأي قضیة أخرى في أي والیة بخصوص الوصایة على الطفل  .ج
 الحمایة من اإلساءة 
  ________________________________________________________ ) یُرجى وصف نوع القضیة األخرى( غیر ذلك 

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

  ____________________________________________________________________________________ : عدا ما یلي
 ____________________________________________________________________________________________  
 

 :)على كل المربعات المالئمة√ ضع عالمة  .ھـ
 ).األطفال(لم یتم أبداً تلقي أي إعانات مساعدة عامة لھذا الطفل  

 أو
 .على إعانات مساعدة عامة اآلن أو سیحصل علیھا مستقبالً ) األطفال(یحصل ھذا الطفل  

 و
 Support Enforcement: أُرسلت نسخة من ھذا االستدعاء إلى إدارة الصحة والخدمات البشریة على العنوان التالي 

Division, Central Office Supervisor, State House Station 11, Augusta, ME 
یتلقون إعانات مساعدة عامة أو إذا كانوا یتلقونھا اآلن أو سیتلقونھا ) األطفال(یجب إرسال نسخة عندما كان الطفل ( .04333-0011

 ).في المستقبل
 . المذكورین ھنا) األطفال(االتصال بإدارة الصحة والخدمات البشریة لمراجعة أمر إعالة الطفل أو تغییره أو إنفاذه وذلك فیما یخص الطفل  تم 

 
 .أدَّعي أن إطاعة ُحكم المحكمة أو األمر القضائي ضمن قدرة الطرف اآلخر .5
 

كما أطلب أن . ن تأمر بتسلیم الطرف اآلخر ُمذكَّرة إحضار بسبب ازدراء المحكمةأطلب من المحكمة تحدید جلسة استماع بخصوص استدعائي وأ .6
 :تتضمن ُمذكَّرة اإلحضار أمراً قضائیاً بإحضار الطرف اآلخر الوثائق التالیة إلى جلسة االستماع

 
 قضائیاً بأن أطلب من المحكمة أن تُقر بازدراء الطرف اآلخر للُحكم أو األمر القضائي وأن تُصدر قراراً  ،لذلك

 
 .یتوقف الطرف اآلخر عن ھذا االزدراء نھائیاً وفوراً  
 .یُطیع الطرف اآلخر الُحكم أو األمر القضائي ویلتزم بھ 
 ).3)(د(66تُفَرض عقوبات تعویضیة، إذا كان ذلك مالئماً، بموجب قوانین والیة ماین لإلجراءات المدنیة  
 بما فیھا أجور المحامي المعقولة، یدفع الطرف اآلخر تكالیف ھذه القضیة، 

 
 .وأن أُمنح بدل آخر أو بدل إضافي تراه المحكمة مناسباً وعادالً 

 
  _________________________________________________   ______________________ : التاریخ

  الُمدَّعى علیھ  الُمدَّعي  توقیع
 

  ______________________________________  :العنوان
  ______________________________________  

  ______________________________________  :الھاتف
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 والیة ماین
 

 مقاطعة______________________ 
 

وأقسم أن البیانات السابقة وأي بیانات في __________________________ دَّعى علیھ المُ  الُمدَّعي  حضر المذكور أعاله شخصیاً 
 .األوراق الُمرفقة صحیحة

 
 أمامي،

  _________________________________________________   __________________________ :التاریخ
 المحامي/ كاتب العدل/ نائب الكاتب

 
 تحذیر مھم للطرف الُمجیب

مت لك، إذا لم تحضر شخصیاً جلسة االستماع حسب األمر القضائي في ُمذكَّرة اإلحضار بسبب  وقد تصدر  قد تُعتقَلازدراء المحكمة التي قُدِّ
 .المحكمة ُحكماً غیابیاً أو أمراً قضائیاً ضدك

وإذا وجدت المحكمة أنك قد ازدریت المحكمة حسب االدعاء في ھذا االستدعاء، فقد تفرض المحكمة عقوبات علیك وقد تتضمن الغرامات أو 
 .السجن أو كالھما

ك . مكتوب على ھذا االستدعاء للمحكمة قبل جلسة االستماعولك الحق في تقدیم رد  وإذا قدَّمت ھذا الرد، یجب علیك أیضاً إرسال نسخة من ردِّ
 .لمحامي الطرف اآلخر، أو إرسالھا مباشرة للطرف اآلخر في حال عدم توكیلھ محامي

 


