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 ما الذي يجب فعله بنماذج المحكمة هذه: استدعاء لغرض التعديل

 :إليك بعض النصائح إلكمال النماذج
 .استخدم األسماء القانونية دائماً، ال األلقاب •
تتوفر نسخ قابلة للتعبئة على الموقع . اطبع أو اكتب بخط جيد •

: اإللكتروني

http://courts.maine.gov/fees_forms/forms. 
م كل نموذج للمحكمةست   • وقبل تقديم النماذج، انسخ نسختين . قد ِّ

على األقل من النماذج الكاملة، نسخة لنفسك ونسخة للطرف 
، (مثل مكتبة)ويجب عليك العثور على مكان للنسخ .  اآلخر

 . حيث ال يمكن لكاتب المحكمة نسخها لك
( اآلن أو في الماضي)في حال تلقي أي طفل في هذه القضية  •

أو اإلعالة ( AFDC)عونة األسر التي لديها أطفال معالين م

حتاجة  أو مديكايد، يجب عليك ( TANF)المؤقتة لألسر الم 

نسخ نسخة إضافية من أوراقك الخاصة بالمحكمة وإرسالها إلى 
. إدارة الخدمات البشرية، وعنوانها موجود في نموذج الشكوى

ً في حال طلبت من إد ارة الخدمات ويجب أن تقوم بهذا أيضا
 . البشرية تحصيل إعالة الطفل نيابة عنك

 تعبئة النماذج: الخطوة األولى

 استدعاء لغرض التعديل
انظر للعنوان في األمر ". العنوان"ي سمى القسم أعلى النموذج 

القضائي األصلي وانسخ موقع المحكمة ورقم جدول الدعاوى 
دَّعى عليه دَّعي والم  إذا . ات تبقى كما هيهذه المعلوم. )وأسماء الم 

م  دَّعى عليه مع أنك أنت من ت قد ِّ دَّعى عليه ستبقى الم  كنت الم 
وإذا لم تعثر على األمر القضائي األصلي الخاص بك، .( االستدعاء

إذا كنت تحاول تغيير مبلغ . يمكنك الحصول على نسخة من الكاتب

 تحت" إعالة الطفل فقط"ضع عالمة عند مربع  ،فقطإعالة الطفل 

من  2و  1وأكمل الصفحتين ." استدعاء لغرض التعديل"جملة 

ويجب عليك توقيع هذا النموذج . فارغة 3النموذج واترك الصفحة 

أمام كاتب العدل، ويمكنك العثور على كاتب عدل في البنك أو مكتب 
الخدمات القانونية أو عبر مكتب بلديتك، أو مكتب الكاتب في 

 .المحكمة

 لمشفوعة بِقََسم الخاصة بإعالة الطفلاإلفادة الخطيَّة ا

بنفس طريقة تعبئة االستدعاء، وأكمل بقية النموذج " العنوان"عب ِّئ 
وتأكد من إدراج دخلك للعام الماضي والدخل . بأفضل طريقة ممكنة

توقَّع لهذه السنة بشكل منفصل تحت الرقم  ، مع إدراجك ألي 1الم 

ع اإلضافية تحت الرقم والمناف 2دخل آخر بشكل منفصل تحت الرقم 

وقد تضطر لمراجعة سجالتك في حال كنت تملكها، للحصول . 3

ويجب عليك توقيع هذا النموذج أمام . منها على المعلومات المالية
 كاتب العدل،

الخاص بك، ستطلب  االستدعاءبعد أن يحصل الطرف اآلخر على 
 .لكمنها تعبئة نفس النموذج المالي وإرسال نسخة  /المحكمة منه

 نموذج الكشف عن 
 رقم الضمان االجتماعي 

تفرض عليك قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية ذكر رقم ضمانك 
وت جَمع هذه المعلومات في . االجتماعي مع الرقم الخاص بأطفالك

نموذج الكشف عن رقم الضمان االجتماعي والذي يوضع في ظرف 
ي في ملف المحكمة  .سر ِّ

 ال النماذجإرس: الخطوة الثانية

ى  يجب عليك اآلن إرسال نسخ إلى الطرف اآلخر، وهذا ي سمَّ
وتقول قواعد المحكمة أنه يمكنك القيام . باألوراق الرسمية" التبليغ"

يمكنك إرسال النسخ بالبريد والطلب من زوجك . بذلك بثالث طرق
أو يمكنك إرسالها عبر ". التبليغ باألوراق الرسمية"الموافقة على 

ل، أو الدفع للشريف إلعطاء النسخ للطرف اآلخرالبريد  سجَّ  .الم 

 التبليغ باألوراق الرسمية باستخدام البريد العادي
إرسال هذه األوراق إلى الطرف اآلخر باستخدام البريد أو التسليم 

 :باليد
 استدعاء لغرض التعديلنسخة من  •
اإلفادة الخطيَّة المشفوعة بِقََسم بخصوص إعالة  نسخة من •

 لطفلا
بعد تعبئة العنوان في كال ) اإلقرار باالستالمنسختان من  •

 (النسختين
ل • رسِّ  .ظرف مختوم ومعنون بعنوان الم 

توقيع الطرف اآلخر عليه إلظهار حصوله  اإلقرار باالستالميطلب 

ً  20على األوراق وإعادة إرسال النموذج لك خالل   .يوما

ماً، انتقل إلى الخطوة يو 20خالل  اإلقرار الُموقّع إذا حصلت على

 .وإال يجب عليك التبليغ باألوراق بطريقة أخرى. 3

ل  التبليغ باألوراق الرسمية عبر البريد الُمسجَّ
ذ هذه األوراق إلى مكتب البريد مع ظرف  :خ 

 نسخة من استدعاء لغرض التعديل •
نسخة من اإلفادة الخطيَّة المشفوعة بِّقََسم بخصوص إعالة  •

 الطفل

لوأخبر مو سجَّ . ظف البريد أنك ترغب بإرسال األوراق بالبريد الم 
 التسليم "، و"وصل استالم"وتأكد من طلبك 

. وتكلفة هذه الطريقة أكثر وتتضمن بضع خطوات إضافية". باليد
م . ويمكنك الحصول على النماذج والمساعدة من مكتب البريد قد ِّ

مكتب البريد لكاتب المحكمة البطاقة الخضراء التي تحصل عليها من 
 .إلثبات تسليم األوراق

 التبليغ باألوراق الرسمية عبر الشريف
ذها إلى مكتب العشريف في  أرسل األوراق التالية بالبريد أو خ 

 :مقاطعتك

النسخة األصلية من االستدعاء لغرض التعديل ونسخة واحدة  •
 منه

نسخة من اإلفادة الخطيَّة المشفوعة بِّقََسم بخصوص إعالة  •
 لالطف

وبرسالة أو شخصياً، اطلب من مكتب الشريف تسليم األوراق 
وإذا كنت تظن أنه من . وأعط عنوان الطرف اآلخر. للطرف اآلخر

سي كمل . الصعب إيجاد الطرف اآلخر في المنزل، أعط عنوان عمله

 االستدعاءمن  3الوكيل الذي ي بل ِّغ باألوراق الرسمية الصفحة 

 .وسي عيد لك األصل

 تقديم النماذج: ثالثةالخطوة ال

يَّة الموجزة الخاصة بالشؤون األسرية، والتي فيها  امأل صحيفة السر ِّ
 .ولن يقبل الكاتب تقديم أوراقك بدون هذا النموذج. تعليماتها المحددة

 :سل ِّم النماذج األصلية التالية إلى كاتب المحكمة باليد أو عبر البريد
 الصحيفة الموجزة 
 مع توقيع الوكيل في حال ) لتعديلاالستدعاء لغرض ا

 (استخدمت التبليغ باألوراق الرسمية عبر الشريف
 في حال استخدمت التبليغ باألوراق الرسمية ) اإلقرار باالستالم

 (عبر البريد العادي
 ل) البطاقة الخضراء سجَّ  (إذا استخدمت البريد الم 
 لطفلاإلفادة الخطيَّة المشفوعة بِقََسم الخاصة بإعالة ا 

 ،، ال يوجد رسم تقديمفقطفي حال كنت تطلب تغييراً في إعالة الطفل 
ً على تقديم أوراقك وإذا لم يكن . وإال فإن المحكمة تفرض رسوما

بإمكانك دفع رسوم المحكمة، يمكنك أن تطلب من الكاتب طلباً 
امأل . لمتابعة الدعوى بدون دفع الرسوم وإفادة خطيَّة مشفوعة بِّقََسم

مها للكاتبهذه الن وسيراجع . ماذج ووقعها أمام كاتب عدل، ثم قد ِّ
القاضي بياناتك المالية ويقرر ما إذا كنت مؤهالً للحصول على 
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وفي حال رفض االعفاء، يجب عليك دفع ". االعفاء من الرسوم"

أما في حال الموافقة على االعفاء، فلن . أيام 7رسوم التقديم خالل 

 .حكمة أو كلهايكون عليك دفع بعض رسوم الم

 اجتماع إدارة القضية: الخطوة الرابعة

يجب عليك حضور اجتماع إدارة القضية في المحكمة مع الطرف 
 . اآلخر

وخالل أسبوعين من إكمالك كل الخطوات أعاله، ست بلغك المحكمة 
اقرأ كل األوراق التي تحصل عليها من . بتاريخ االجتماع ووقته

معلومات مهمة بخصوص : "عنونةالمحكمة، بما فيها الورقة الم
 ".اجتماع إدارة القضية

 موارد مفيدة

تملك المحكمة مقطع فيديو يشرح إجراء المحكمة  :مقاطع فيديو
كم أو إنفاذه  .لتعديل ح 

قد يتمكن الوسيط من مساعدتك والطرف اآلخر في  :الوساطة
وتملك المحكمة . الوصول التفاق حول المسائل المتعلقة بقضيتك

ويمكن الترتيب للوساطة عبر . ديو يشرح إجراءات الوساطةمقطع في
 .المحكمة أو من خالل وسيط خاص

م خصيصاً  :تثقيف ولي األمر برنامج تثقيفي ألولياء األمور م صمَّ
لألهل الذين سيحصلون على الطالق أو االنفصال ليساعدك في 

 .التركيز على احتياجات أطفالك

، بموجب القانون، تصدر عن هذه التوجيهات :جدول إعالة الطفل

وت ستَخدم للمساعدة في ( DHHSالبشرية )إدارة الصحة والخدمات 

ويتوفر هذا الجدول على . تحديد التزامات إعالة الطفل حسب الدخل
: الرابط

http://www.courts.maine.gov/fees_forms/forms
/index.shtmlأو من أي مكتب كاتب تابع لمحكمة المقاطعة ،. 

ل على المزيد من المعلومات عن هذه الموارد، تحدث مع للحصو
 . كاتب المحكمة


