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  والیة ماین 
 لمحكمة العُلیاا
 ، بالتحدی _______________________ 

  _________________ رقم جدول الدعاوى

 محكمة المقاطعة  
  __________________________ الموقع

  __________________ رقم جدول الدعاوى
 

 ________________________________________  
 الُمدَّعي

 
 ضد

 ________________________________________  
 الُمدَّعى علیھ

 أمر قضائي بخصوص استدعاء لكشف العنوان
 653قانون الوالیات المتحدة  42

__________. __________________غیر ذلك  ي االنفصال القضائ األبوة وإثبات الحقوق األبویة      الطالق ھذه دعوى لـ 
م من بذلھ أقصى جھد ممكن لتنفیذ ھذا التبلیغ، الُمدَّعى علیھ استدعاء یؤكد فیھ أنھ غیر قادر على تبلیغ الطرف اآلخر على الرغ ي الُمدَّع قدَّم 

 ولدیھ سبب وجیھ لیعتقد بأن إدارة الصحة والخدمات البشریة قد تملك معلومات عن عنوان الطرف اآلخر، ویطلب من الوزارة تقدیم المعلومات
 . المذكورة لھذه المحكمة لغرض تنفیذ تبلیغ الطرف اآلخر

ھ المحكم ة الكاتب بإرسال نسخة من ھذا األمر القضائي ونسخة من االستدعاء إلى إدارة الصحة والخدمات البشریة ومكتب وبموجب ھذه الوثیقة تُوّجِ
ویجب على اإلدارة تبلیغ المحكمة بأي اعتراض على االستدعاء في غضون . ویمكن إنجاز التبلیغ عبر البرید العادي من الدرجة األولى. النائب العام

. وإذا قدَّمت اإلدارة االعتراض في الوقت المناسب، عندھا یجب على المحكمة تحدید جلسة استماع لھذه المسألة. اریخ التبلیغیوماً من ت) 30(ثالثین 
م اعتراضاً في الوقت المناسب عندھا یُعتبَر االستدعاء مقبوالً ویجب على اإلدارة فوراً، وبدون أمر قضائي إضافي من ه المحكمة، ھذ أما إذا لم تُقدِّ

اً آخر عنوان معروف لھا لـ  وإذا لم تعرف اإلدارة العنوان، بعد بذل الجھد المطلوب، عندھا یجب . لُمدَّعى علیھا  الُمدَّعي إعطاء المحكمة سرَّ
لمحكمة بموجب ھذا األمر القضائي للغرض الُمحدَّد بتمكین ویكون أي كشف عن أي معلومات ل. على اإلدارة إبالغ المحكمة فوراً بجھلھا العنوان

م االستدعاء تعویض المحكمة عن أي تكالیف مرتبطة بالتبلیغ. المحكمة من تنفیذ تبلیغ الطرف اآلخر وال تكشف المحكمة . ویجب على الطرف ُمقدِّ
م االستدعاء  .عن أي معلومات حصلت علیھا بموجب ھذا األمر القضائي للطرف ُمقدِّ

 __________________________________________   ________________________ : التاریخ
 الحاكم، محكمة المقاطعة في ماین/ القاضي

 شھادة التبلیغ باألوراق الرسمیة

حصل الطرفان على نسخة من ھذا األمر القضائي ونسخة من االستدعاء، في حال وجوده، وذلك عبر إرسال النسخ لھما بالبرید العادي 
 :التالي حسب

 عي نفسھالُمدَّ / محامي الُمدَّعي 
 الُمدَّعى علیھ نفسھ/ محامي الُمدَّعى علیھ 
 الوصي لغرض الدعوى 
 إدارة الصحة والخدمات البشریة، قسم إنفاذ اإلعالة واالستیفاء 
 مكتب النائب العام 
 :غیر ذلك 

 __________________________________________   ________________________ : التاریخ
 الكاتب، محكمة المقاطعة في ماین


