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 ما الذي يجب فعله بنماذج المحكمة هذه: استدعاء بسبب ازدراء المحكمة

إذا كنت تقوم باالستدعاء بسبب ازدراء المحكمة بنفسك، نرجو منك 
حيث أنها ستساعدك في معرفة ما يجب . قراءة هذه المعلومات

 . القيام به في نماذج المحكمة هذه

 :أوالً، إليك بعض النصائح إلكمال النماذج

 .ستخدم األسماء القانونية دائماً، ال األلقابا •
إذا كان بإمكانك استخدام الكمبيوتر، . اطبع أو اكتب بخط جيد •

: فربما تتمكن من تعبئة النماذج على االنترنت عبر الرابط

www.ptla.org/forms.htm 

( اآلن أو في الماضي)في حال تلقي أي طفل في هذه القضية  •

أو اإلعالة ( AFDC)ا أطفال معالين معونة األسر التي لديه

أو مديكايد، يجب عليك ( TANF)المؤقتة لألسر الُمحتاجة 

إرسال نسخة من أوراقك الخاصة بالمحكمة إلى إدارة 

. وعنوانها موجود في النموذج(. DHS)الخدمات البشرية 

ً في حال طلبت من إدارة الخدمات  ويجب أن تقوم بهذا أيضا
 .لطفل نيابة عنكالبشرية تحصيل إعالة ا

 تعبئة النماذج: الخطوة األولى

 استدعاء بسبب ازدراء المحكمة

انظر للعنوان في األمر ". العنوان"يُسمى القسم أعلى هذا النموذج 
القضائي األصلي وانسخ موقع المحكمة ورقم جدول الدعاوى 

إذا . هذه المعلومات تبقى كما هي. )وأسماء الُمدَّعي والُمدَّعى عليه
م  كنت الُمدَّعى عليه ستبقى الُمدَّعى عليه مع أنك أنت من تُقد ِّ

وإذا لم تعثر على األمر القضائي األصلي الخاص .( االستدعاء اآلن
 .بك، يمكنك شراء نسخة من الكاتب

إذا كانت إعالة الطفل " إعالة الطفل فقط"ضع عالمة عند مربع 

. النموذجوعبئ الفراغات األخرى في هذا  .الوحيدةهي المسألة 

، ضع عالمة على المربعات التي ترغب 2وفي أعلى الصفحة 

 . بإصدار أمر من المحكمة بخصوصها

ويجب عليك توقيع هذا النموذج أمام كاتب العدل، ويمكنك العثور 
على كاتب عدل في البنك أو مكتب الخدمات القانونية أو عبر 

 .مكتب بلديتك، أو مكتب الكاتب في المحكمة

حضار لجلسة استماع بخصوص استدعاء بسبب ازدراء ُمذكَّرة إ

 المحكمة

يجب عليك استخدام النموذج الذي حصلت عليه من الكاتب، ألنه 

وال يمكنك استخدام . يحتوي على توقيع الكاتب وختمه األصلي

 .نسخة مصورة أو نسخة من االنترنت لهذا النموذج

. لخاص بكا االستدعاء انسخ العنوان في أعلى الصفحة من نموذج
ثم . اكتب اسم الطرف اآلخر:" إلى"وعلى السطر التالي، بعد كلمة 

ضع عالمة على المربع لتذكر ما إذا كان الطرف اآلخر الُمدَّعي أو 
واترك القسم األوسط، إشعار لجلسة االستماع، فارغاً . الُمدَّعى عليه

وإذا كنت ترغب بأن يجلب الطرف اآلخر أي . في الوقت الحالي
وفي . إلى جلسة االستماع، اذكر هذه الوثائق في القسم التالي وثائق

واترك . السطر التالي، اذكر ما إذا كنت الُمدَّعي أو الُمدَّعى عليه
 ً  .باقي النموذج فارغا

 األمر القضائي

وفي المربعات . عب ِّئ العنوان بنفس طريقة تعبئة النماذج األخرى
واترك الباقي فارغاً . رالكبيرة، اكتب عنوانك وعنوان الطرف اآلخ

 .الستخدام المحكمة

 الصحيفة الموجزة

يَّة الموجزة الخاصة بالشؤون األسريةامأل  ، والتي صحيفة السر ِّ
حيث تساعد هذه المعلومات الكاتب على . فيها تعليماتها المحددة
ولن يقبل الكاتب تقديم أوراقك بدون هذا . تقديم قضيتك وتتبعها

 .النموذج

 تقديم النماذج: يةالخطوة الثان

 :أعد هذه النماذج األصلية إلى الكاتب
 استدعاء بسبب ازدراء المحكمة •
ُمذكَّرة إحضار لجلسة استماع بخصوص استدعاء بسبب  •

 ازدراء المحكمة
 األمر القضائي •
 الصحيفة الموجزة •

ً على تقديم استدعائك وفي حال كان . )تفرض المحكمة رسوما
إعالة الطفل فقط، عندها ال يجب عليك دفع االستدعاء من أجل دفع 

وإذا لم يكن بإمكانك دفع رسوم المحكمة أو رسوم .( هذا الرسم
التبليغ باألوراق الرسمية عن طريق العمدة، يمكنك أن تطلب من 

ً لمتابعة الدعوى بدون دفع الرسومالكاتب  إفادة خطيَّة و طلبا

ز ويجب . ووقعها عبئ هذه النماذج .مشفوعة بِّقََسم بخصوص العو 
م . عليك توقيع اإلفادة الخطيَّة المشفوعة بِّقََسم أمام كاتب العدل ثم قد ِّ

وسيراجع القاضي بياناتك المالية . استدعائكهذين النموذجين مع 
وفي حال ". االعفاء من الرسوم"ويقرر ما إذا كنت مؤهالً لـ 

 أما إذا .أيام 7يجب عليك دفع رسوم التقديم خالل رفض طلبك، 
 .وافقت المحكمة على طلبك، يمكنك تقديم أوراقك بدون دفع الرسوم

. قبل أن تعطي الكاتب النسخة األصلية استدعائكانسخ نسخة من 
وإذا قمت بكل شيء . وسيعرض الكاتب أوراقك على القاضي

ً لجلسة استماع  ً ووقتا بالطريقة الصحيحة، ستحدد المحكمة تاريخا

ونسخة من  ُمذكَّرة اإلحضاريد الكاتب وسيُع. األمر القضائيوتوق ِّع 

وقد يضع الكاتب وقت جلسة االستماع . الُموقَّع إليك األمر القضائي

وإال، يجب . بالنيابة عنك ُمذكَّرة اإلحضاروموقع المحكمة على 

بنسخها من  ُمذكَّرة اإلحضارعليك إضافة هذه المعلومات على 

  .األمر القضائي

 اذجإرسال النم: الخطوة الثالثة

أوالً، انسخ . يجب عليك اآلن تبليغ الطرف اآلخر باألوراق الرسمية

األمر و استدعائكمع إرفاق نسخ من ) ُمذكَّرة اإلحضارنسختين من 

أعط الشريف النسخة األصلية . واحتفظ بنسخة واحدة(. القضائي

 .والنسخة األخرى من أجل التبليغ ُمذكَّرة اإلحضارمن 

 ُمذكَّرةمن مكتب الشريف تسليم  وبرسالة أو شخصياً، اطلب

وأعط . للطرف اآلخر األمر القضائيو االستدعاءو اإلحضار
وإذا كنت تظن أنه من الصعب إيجاد الطرف اآلخر . عنوان المنزل

ر الوكيل أنه يجب التبليغ . في المنزل، أعط عنوان عمله وذك ِّ

  .أيام على األقل من تاريخ جلسة االستماع 10باألوراق قبل 

، سيطلب (انظر أعاله" )االعفاء من الرسوم"ذا لم تحصل على وإ

ً منك لقاء هذا التبليغ   30-15حوالي )مكتب الشريف رسما

أما إذا أعطتك المحكمة اعفاًء من الرسوم، أعط الشريف (. دوالر
 .نسخة من أمر المحكمة لكي ال تدفع مقابل هذا التبليغ
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 .تقديم مذكرة اإلحضار: الخطوة الرابعة

 االستدعاءو مذكرة اإلحضارالطرف اآلخر، أرسل " تبليغ"د بع

الذين حصلت عليهم من نائب الشريف إلى كاتب  األمر القضائيو
المحكمة عبر البريد أو بالتسليم باليد، حيث ال يمكن للقاضي سماع 
قضيتك حتى تقديم هذه الوثائق التي تُظهر أن الطرف األخر قد تم 

 ".إبالغه"

 جلسة االستماع في المحكمة :الخطوة الخامسة

وسيستمع القاضي . هذه هي جلسة االستماع الرسمية في المحكمة
ويمكنك اإلدالء بالشهادة بنفسك وجلب شهود وتقديم . لكل طرف

 .وستأتي الحقاً قواعد المحكمة المتعلقة باألدلة واإلجراءات. وثائق

ر لجلسة االستماع بالتخطيط لما ستقوله وستقع عليك . حض ِّ
سؤولية إثبات أن الطرف اآلخر أخفق في اتباع أمر المحكمة م

كما يجب عليك إظهار أن الطرف اآلخر . السابق أو يرفض اتباعه
بالدليل الواضح "قادر على االلتزام بما أمرت به المحكمة 

اذهب إلى جلسة االستماع في الموعد المحدد تماماً وكن ". والُمقنِّع
 .ُمستعداً 


