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 معلومات مھمة بخصوص اجتماع إدارة القضیة

 لقد تم تحدید موعد الجتماع إدارة القضیة الخاصة بقضیتك األسریة. ویجب على محامي الُمحاكمة واألطراف الحضور إال في حال: 
) للمحكمة قبل تاریخ االجتماع. وھذا النموذج، الذي یوجد على الموقع اإللكتروني للسلطة القضائیة على الرابط: FM-054(النموذج  تقدیم شھادة بدل االجتماعأ •

http://courts.maine.gov/fees_forms/forms  أو یمكن أخذه من مكتب الكاتب من محكمة المقاطعة في ماین، یُقدَّم فقط عندما یتفق الطرفان على
 ألطفال؛ترتیبات مؤقتة بخصوص ا

ل اجتماع إدارة القضیة بموجب قوانین والیة ماین لإلجراءات المدنیة  •  )؛ أو 2)(أ)(3أ(110ویُؤجَّ
 یتفق الطرفان على تعدیل الُحكم أو األمر القضائي القائم وتقدیم األوراق المناسبة للمحكمة قبل تاریخ االجتماع.  •

 نت مستعد لدفع حصتك من رسوم الوساطة.قد تُؤمر بحضور الوساطة. یرجى الحضور إلى االجتماع وأ

 قت.ستُناقش األمور التالیة في االجتماع، وقد یصدر أمر قضائي فیھ أو في جلسة استماع الحقة في حال عدم تقدیم استدعاء لغرض التعویض المؤ

طفل والمسؤولیة المؤقتة عن دفع الدیون واإلعالة الزوجیة ترتیبات مؤقتة لألطفال ومنھا السكن واالتصال بین ولي األمر والطفل والتأمین الصحي وإعالة ال .1
أیام  قبل  3، إفادة خطیَّة مشفوعة بِقََسم بخصوص إعالة الطفل ویجب تقدیمھا خالل موعد ال یتجاوز FM-050یجب علیك تقدیم النموذج المؤقتة (في حال وجودھا). 

 االجتماع؛
 المسائل محل النزاع؛ .2
 تقدیم القضیة للتسویة وتبادل المعلومات (الكشف) والوساطة؛المواعید النھائیة ل .3
 دفع الرسوم ومنھا أي رسوم وساطة في المحكمة وأتعاب المحامي؛ .4
عقَد جلسة استماع إذا كان طرف من الطرفین غائباً أو تضمنت القضیة إثبات التزام بإعالة طفل أو تنفیذ ھذا االلتزام، قد تُ تاریخ الجلسة القضائیة التالیة ووقتھا.  .5

 .في یوم االجتماع
عندما تكون الحقوق والمسؤولیات األبویة محل نزاع، یحق للطرفین ممارسة حقھما في الطلب من القاضي تحدید حقوقھما ومسؤولیاتھما اإلحالة للقاضي.  .6

 قبل موعد االجتماع أو عند وقت االجتماع.وللقیام بھذا، یجب على طرف من الطرفین تقدیم طلب مكتوب لكاتب المحكمة  األبویة المؤقتة.
عمل؛ وتعیین  المسائل األخرى وثیقة الصلة بالقضیة، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر حضور برنامج تثقیفي ألولیاء األمور؛ واختبار جیني؛ والبحث عن .7

 وصي لغرض الدعوى؛ و/ أو إجراء تقویم نفسي.

د مسار اإلجراءات وقد یُصدر أوامر أخرى مثل أمر قضائي مؤقت أو أمر قضائي إلنفاذ االلتزام وسیُصِدر الحاكم أمراً حول إدارة الق ضیة بعد االجتماع الذي ُسیحدِّ
 الطفل. بإعالة

 تحذیر
اعد المحكمة. وال إذا كنت الطرف الُمجیب وكنت ترغب في االعتراض على الشكوى أو االستدعاء، یجب تقدیم رد ضمن الحدود الزمنیة المحددة في القانون أو قو

 تنتظر وقت اجتماع إدارة القضیة لتقدیم اعتراضك. 

مة واالستماع واالجتماع والوساطة). وفي حال عدم مثولك في أي من الجلسات لك الحق في حضور كل الجلسات القضائیة واستماع المحكمة إلفادتك (المحاك
 ً في غیابك أو تعقد جلسة  القضائیة بدون سبب وجیھ، قد یُتََّخذ القرار بخصوص قضیتك بالرغم من غیابك. وھذا یعني أن المحكمة قد تُصدر أمراً انتقالیاً/ مؤقتا

بیاً نھائیاً بخصوص مسألة واحدة أو كل المسائل في قضیتك، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر األبوة أو النََّسب، استماع نھائیة وتُصدر أمراً أو حكماً غیا
تعاب الزوجیة/ النفقة، وأ والحقوق والمسؤولیات األبویة لألطفال (الوصایة والسكن والزیارة وغیرھا)، وإعالة الطفل، والرعایة، والتبني، وتغییر االسم، واإلعالة

اً أي ُمرافعة قدمتھا في المحامي، وتقسیم األمالك الزوجیة وغیر الزوجیة (الدَّین والعقار والمركبات وحسابات المعاش والتقاعد وغیرھا). وقد ترفض المحكمة أیض
 حال عدم حضورك.

 


