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  والیة ماین 
 محكمة المقاطعة 

  _______________________________ الموقع
  ____________ رقم جدول دعاوى الشؤون األسریة

 
 الُمدَّعي ____________________________________ 

 ضد

 الُمدَّعى علیھ ________________________________ 

 أمر بتحدید جدول زمني لالستدعاء لغرض اإلنفاذ لما بعد الُحكم 
 إعالة الطفل فقط 

 )(ب)6(ب)(110Aقوانین والیة ماین لإلجراءات المدنیة 

أ 110الُمدَّعى علیھ. بعد المراجعة وبموجب قوانین والیة ماین لإلجراءات المدنیة   استدعاء لغرض اإلنفاذ لـ الُمدَّعي أمام المحكمة 
 )(ب) صدر أمر بما یلي:6(ب)(

 
من أجل جلسة استماع مع شھود/ بدون شھود، مدتھا ساعة واحدة، وذلك خالل قائمة المذكرات التالیة.  القاضيیجب عرض ھذه الدعوى على   .1

أیام مشیراً إلى المدة الزمنیة المطلوبة ومحدداً كل  10(إذا كانت جلسة االستماع في قضیتك تحتاج ألكثر من ساعة، یجب علیك إبالغ الكاتب خطیاً خالل 
 المسائل في المحاكمة.)
 أو

جلسة استماع مع شھود/ بدون شھود، لمدة ساعة اجتماع إدارة القضیة، أو من أجل  قاضي الصلح األسريیجب عرض ھذه الدعوى على  
جب ر من ساعة، یواحدة، وذلك خالل قائمة االستدعاءات التالیة بما أن إعالة الطفل ھي المسألة الوحیدة. (إذا كانت جلسة االستماع في قضیتك تحتاج ألكث

 أیام مشیراً إلى المدة الزمنیة المطلوبة ومحدداً كل المسائل في المحاكمة.) 10علیك إبالغ الكاتب خطیاً خالل 
 

 وجلسة االستماع النھائیة كما ھو محدد أعاله. للوساطةیجب على الكاتب تحدید الجدول الزمني   .2
 و

أیام إال في حال التنازل عن الرسوم.  10الرسوم قبل الوساطة بـ یجب على الطرفین تشارك رسوم الوساطة بالتساوي ودفع ھذه  
 ویتوفر طلب التنازل عن الرسوم عند مكتب الكاتب. 

 أو
 الُمدَّعى علیھ $الُمدَّعي؛ ____________ $یجب على الطرفین دفع رسوم الوساطة حسب ما یلي: ____________ 

 جلسة االستماع النھائیة.یمكن مناقشة إعادة توزیع دفع الرسوم أعاله في 
 

 یجب علیك إكمال ما یلي وجلبھ معك إلى الوساطة و/ أو جلسة االستماع:
 اإلفادة الخطیَّة المشفوعة بِقََسم الُمرفَقَة والخاصة بإعالة الطفل.  
 ل األسبوعي. إثبات الدخل، مثل كشوفات الراتب الحالیة أو بیانات ضریبة الدخل أو تصاریح من أرباب العمل حول الدخ 
 نسخ من أي أوامر قضائیة حالیة تؤثر على الطرفین أو األطفال. 
  _____________________________________________________________________________________________ : غیر ذلك 

 (أ).79المدنیة یجب إدراج ھذا األمر القضائي في جدول الدعاوى باإلحالة بموجب قوانین والیة ماین لإلجراءات 

  ___________________________________________________________________________________ ستُعقد الوساطة في: 
  __________________________________________________________________________ ستُعقد جلسة االستماع النھائیة في: 

 موعد جلسات االستماع التي تحتاج ألكثر من ساعة في تاریخ آخر.قد یُحدد 

من الجلسات لك الحق في حضور كل الجلسات القضائیة واستماع المحكمة إلفادتك (المحاكمة واالستماع واالجتماع والوساطة). وفي حال عدم مثولك في أي  تحذیر مھم:
ضیتك بالرغم من غیابك. وھذا یعني أن المحكمة قد تُصدر أمراً انتقالیاً/ مؤقتاً في غیابك أو تعقد جلسة استماع نھائیة القضائیة بدون سبب وجیھ، قد یُتََّخذ القرار بخصوص ق

والمسؤولیات النََّسب، والحقوق  وتُصدر أمراً أو حكماً غیابیاً نھائیاً بخصوص مسألة واحدة أو كل المسائل في قضیتك، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر األبوة أو
م األمالك الزوجیة وغیر الزوجیة األبویة تجاه األطفال (الوصایة والسكن واالتصال والزیارة وغیرھا)، وإعالة الطفل، واإلعالة الزوجیة/ النفقة، وأتعاب المحامي، وتقسی

المحكمة أیضاً أي ُمرافعة قدمتھا في حال عدم حضورك. وتقع علیك (الدَّین والعقار والمركبات والممتلكات الشخصیة وحسابات المعاش والتقاعد وغیرھا). وقد ترفض 
 لبرید العادي. كامل مسؤولیة تزوید المحكمة بعنوانك الصحیح. وأي تغییر في العنوان یجب أن یكون كتابیاً ویُسلَّم لمكتب الكاتب بالید أو باستخدام ا

 
  _____________________________________________________   ______________________ التاریخ: 

 القاضي، محكمة المقاطعة في ماین
 البشریة)أُعطیت للطرفین بالید (الُمدَّعي / الُمدَّعى علیھ / الوصي / إدارة الصحة والخدمات   ھذا األمر القضائي:نَُسخ من 

 أرسلھ الكاتب عبر البرید (الُمدَّعي / الُمدَّعى علیھ / الوصي / إدارة الصحة والخدمات البشریة)  




