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 والیة ماین

 
 محكمة المقاطعة

     الموقع
   رقم الدعوى في جدول الدعاوى

ُ  َّ   الم د عي:           
 بالنیابة عن: و     ً  فردی ا  

        
 أمر قضائي للحمایة           

 من اإلساءة              بالنیابة عن: 
ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-19(الباب                                       M.R.S 4007.) القسم( 

 ضد
ُ  َّ        الم د عى علیھ:         

        بالنیابة عن:  
 

جلسة استماع كاملة في موضوع الشكوى المقدمة لغرض الحمایة من اإلساءة،  لجلسة استماع كاملة   بعد تقدیم إخطار صحیح حسب األصول ومنح الفرصة 
ُ  َّ    الم د عي    حضر الطرفان التالیان: ُ  َّ        الم د عى علیھ،       

ٌ                             تبین للمحكمة أن المدعي مستحق  ألمر حمایة على النحو التالي:                             
ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-19رفان عبارة عن أسرة أو فردین مقیمین في منزل على النحو المحدد في الباب الط )1(                         M.R.S) ؛4002)4.) القسم 

ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-19فردان تربطھما عالقة عاطفیة خالل فترة المواعدة على النحو المحدد في الباب  ھما الطرفان  )2(                         M.R.S القسم (.
(3-A)4002؛ أو 

ُ  َّ                       ً            یستحق الم د عي الحصول على حمایة وفق ا للباب رقم  )3(          19-A ) من تشریعات والیة ماین الم عد لة    َّ   ُ                        M.R.S (.) 4005)1القسم. 
ً                          أصدرت المحكمة األمر القضائي للحمایة الماثل ھذا بناء  على أنھ تبین لھا ما یلي:                                                   

ُ  َّ                                 أن الم د عي قد تعرض إلساءة من الم د عى علیھ كما ھو مبین في الباب رقم  )4(                        َّ  ُ      19-A ) من تشریعات والیة ماین الم عد لة    َّ   ُ                        M.R.S) ؛ و/أو4002)1.)  القسم 

ُ  َّ                أن الم د عى علیھ تورط في  )5(  ٍ                     ارتكاب سلوك  مذكور في الباب رقم                 19-A ) من تشریعات والیة ماین الم عد لة    َّ   ُ                        M.R.S) على النحو التالي:4005)1.) القسم ، 
ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-17   َّ  ُّ      ً                  الت رص د، طبق ا ألحكام الباب رقم                          M.R.S 210.) القسم-A اعتداء جنسي، طبق ا ألحكام الباب  ؛ و/أو              ً                
من  17رقم               ً              لصور خاصة، طبق ا ألحكام الباب النشر غیر المصرح بھ  ؛ و/أو 11، الفصل (M.R.S                         ّ     من تشریعات والیة ماین المع دلة ( A-17رقم 

ُ   َّ    تشریعات والیة ماین الم عد لة (                     M.R.S 511.) القسم-A 17                  ً                  اإلتجار بالجنس، طبق ا ألحكام الباب رقم  ؛ و/أو-A  من تشریعات والیة ماین الم عد لة   َّ   ُ                        
)M.R.S القسم (.17                         ً                  االستغالل الجنسي لقاصر، طبق ا ألحكام الباب رقم    ؛ و/أو853أو  852-A ) من تشریعات والیة ماین الم عد لة    َّ   ُ                        M.R.S (.

ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-17   ً        طبق ا للباب  نشر مواد جنسیة فاضحة،  ؛ و/أو 282القسم                         M.R.S التحرش  ؛ و/أو 283.) القسم
ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-17          ً                  بقاصر، طبق ا ألحكام الباب رقم                         M.R.S من  22اإلساءة المبینة في الباب رقم  ؛ و/أو 506.) القسم
ُ   َّ    تشریعات والیة ماین الم عد لة (                     M.R.S) 3472)1.) القسم. 

من تشریعات والیة  A-19الباب اتفق الطرفان على األمر القضائي التالي، الذي صدر دون  الخلوص إلى استنتاج بوجود إساءة مذكور وصفھا في  )6( 
ُ   َّ    ماین الم عد لة (        M.R.S) أو دون الخلوص إلى استنتاج بأن الم د عى علیھ متورط  في سلوك مذكور وصفھ في 4002)1.) القسم                       ٌ             َّ  ُ من  A-19الباب                                  

ُ   َّ    ریعات والیة ماین الم عد لة (تش                   M.R.S) 4005)1.) القسم. 
 خلصت المحكمة إلى ما یلي:

ُ  َّ                    ُ َّ   أن الم د عى علیھ یمثل تھدید ا حقیقی ا للسالمة الجسدیة للم د عي/طفل قاصر (أطفال ق ص ر). )7(                     ً       ً                  َّ  ُ       
ا قضائی ا بما یلي: ً        ً          وبناء  علیھ، أصدرت المحكمة بموجب ھذه الوثیقة أمر                                            ً      

 )A-1( منع الم د عى علیھ من تھدید الم د عي وأي طفل قاصر مقیم (أطفال ق ص ر مقیمین) في المنزل أو االعتداء علیھ أو مضایقتھ أو التھجم                                                        َّ ُ                             َّ  ُ                    َّ  ُ علیھ        
 اإلساءة لھ.أو التحرش بھ أو الترصد لھ أو 

 )A-2(  منع الم د عى علیھ من استخدام                   َّ  ُ                              ً                      البدنیة التي من المتوقع عقالنی ا أن تسبب إصابة جسدیة القوة  -أو محاولة استخدام أو التھدید باستخدام-      
ُ  َّ                              للم د عي أو طفل قاصر مقیم في المنزل.    

 )(B ،منع الم د عى علیھ من االتصال بالم د عي بأي طریقة كانت، مباشرة أو غیر مباشرة                                        َّ  ُ                      َّ  ُ        
 فیما عدا االتصال المسموح بھ في الفقرة ط و/أو ع أدناه.    
             فیما عدا   
  __________________________________________________________________________________ 

  )C( .منع الم د عى علیھ من الذھاب إلى محل إقامة الم د عي   َّ  ُ                                   َّ  ُ         
 )D( .منع الم د عى علیھ من تتبع الم د عي أو الترصد لھ بشكل متكرر ودون سبب وجیھ                                         َّ  ُ                   َّ  ُ        



 

PA-009, Rev. 02/19  انظر جمیع الصفحات لالطالع على األمر القضائي الكامل 5من  2الصفحة 
 

 )E(  منع الم د عى   َّ  ُ ُ  َّ                                                                  علیھ من التواجد في محیط منزل الم د عي أو مدرستھ أو عملھ التجاري أو محل عملھ بشكل متكرر ودون سبب وجیھ.                                       
 )F( ی ؤم ر الم د عى علیھ بإزالة كل الصور الخاصة أو إتالفھا أو إعادتھا، أو أن یصدر أوامره بإزالة الصور الخاصة أو إتالفھا أو إعادت                                                                                                             َّ  ُ      َ ھا،  ُ 

َ                                                  ویؤمر أیض ا بالتوقف عن نشر الصور الخاصة، كما ی حظ ر علیھ أي نشر آخر للصور الخاصة في المستقبل.        ُ                                     ً          
 )G(  األسلحة الناریة وغیرھا من األسلحة واإللزام بتسلیمھا:أمر بحظر حیازة 

 
َ           ی حظ ر على الم د عى علیھ حیازة ما یلي وی ؤم ر بتسلیمھ: .1  ُ                       َّ  ُ          َ  ُ  

ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( A-17جمیع األسلحة الناریة المبینة في الباب                          M.R.S القسم (.(12-A)2 ؛ جمیع األسلحة الناریة
 A-17      ُ  َّ                                                                                                     التي ت لق م من فوھتھا، واألقواس العادیة، واألقواس ذات النشابات، وجمیع األسلحة الخطیرة األخرى كما ھو موصوف في الباب 

ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة (                        M.R.S () ؛2)9القسم 
 .              أسلحة ناریة أخرى: 

  
ُ  َّ       ی ؤم ر الم د عى علیھ .2      َ  بتسلیم جمیع األسلحة المذكورة أعاله طوال مدة سریان ھذا األمر القضائي:  ُ 

                  ً                   فور التبلیغ رسمی ا بھذا األمر القضائي    في غضون _______ ساعة؛   ساعة؛ 24في غضون  
 ؛             إلى وكالة إنفاذ للقانون، واسمھا بالتحدید 
 .              إلى فرد آخر، واسمھ بالتحدید 

  
ُ  َّ        إذا تم تسلیم األسلحة الناریة و/أو األسلحة األخرى المذكورة أعاله إلى فرد آخر غیر موظف إنفاذ القانون، یجب على الم د عى علیھ  .3  24في غضون  -                                                                                                          

      المحكمة أو إلى  تعبئة بیانات اإلخطار المذكور أدناه وتقدیمھ  -ساعة من تسلیم األسلحة 
 (وكالة إنفاذ القانون المحلیة).

 
ا بموجب الباب  تحذیر:  حتى إذا لم یتم وضع عالمة اختیار على المربع "ز"، فإن حیازة سالح ناري أو ذخیرة في أثناء سریان ھذا األمر القضائي ال یزال ً               محظور      

ُ   َّ    من تشریعات والیة ماین الم عد لة ( 15رقم                         M.R.S 1-) أ2فقط؛ أو ( 2-) أ1: (لي إذا تم وضع عالمة اختیار على المربعات التالیةأو القانون الفیدرا 393.) القسم 
 .7أو  2-) د وأ3؛ أو (7أو  2-وأ
 

 )H(  ا من المسكن وح ظره من الدخول إلى المسكن، الكائن في ُ                                     منح الم د عي حیازة المسكن، وإقصاء الم دع ى علیھ فور                ً          َّ   ُ                           َّ  ُ       
_______________________________________________________________________ 

 )I( منح الم د عي الحقوق والمسؤولیات األبویة المؤقتة (الوصایة) على الطفل القاصر (األطفال القصر)، المذكور فیما یلي اسمھ (اسمھم) وت                                                                                                                َّ  ُ اریخ میالده       
             (تواریخ میالدھم):

               
                

ُ  َّ                                  تكون حقوق االتصال الخاصة بالم د عى علیھ محدودة على النحو التالي:                                       
_____________________________________________________________________________________________________ 

                 
                 

 J)(   منع الم د عى علیھ من إصابة                 َّ  ُ الحیوانات التالیة التي یمتلكھا أو یؤجرھا أو یحتفظ بھا أو في حیازة أي من الطرفین  -أو التھدید بإصابة  -      
ٌ                                                       أو طفل  قاصر یقیم في منزل األسرة (یرجى ذكر اسم/وصف الحیوانات):              

                           
 

ً          ، وقد ی مثل كذلك ازدراء  للمحكمة.C، وربما من الفئة D) إلى (ي) یعد جریمة من الفئة 1-تحذیر: إن مخالفة أي حكم مبین في الفقرات من (أ               ُ        
 

ا بما یلي ً          كما أصدرنا أیض ا أمر       ً  (یرجى وضع عالمة على المربعات التي تنطبق فقط) :             
 )K(  ی سدد الم د عى علیھ مصاریف إعالة الطفل                           َّ  ُ     ً                         طبق ا ألمر إعالة الطفل المرفق. ُ      
 )L( یتلقى الم د عى علیھ استشارات من أخصائي اجتماعي، أو وكالة خدمات أسریة، أو مركز متخصص في الصحة العقلیة                                                                                        َّ  ُ          

        أو من طبیب نفسي، أو من وكالة إرشاد وتوجیھ أخرى، على النحو التالي:  
                

 )M(  ی سدد الم د عى علیھ        َّ  ُ ا أمریكی ا (لألسبوع الواحد) (للشھر الواحد) كإعالة للمد عي.  وت ستح ق الدفعة األولى في         ً       مبلغ ا قیمتھ ُ       َ                   دوالر    ُ       َّ                                            ً         ً    
                          . 

 )N( .ی حظر على الم د عى علیھ التدخل في ممتلكات الم د عي أو تخریبھا              َّ  ُ                             َّ  ُ           ُ  
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 )O(  ،ومحتویات المسكن على النحو التالي: ُ                               ت قسم الممتلكات الشخصیة للطرفین       
                           
 

         وتم إصدار األمر القضائي التالي الخاصة بحمایة الممتلكات:  
                           

 )P(  :تكون حقوق الم د عى علیھ في االتصال محدودة على النحو التالي                                           َّ  ُ                     
                

 )Q(   ،برعایة والوصایة واإلشراف على الحیوان (الحیوانات) الخاص بالطرفین، أو الحیوان  الذي یقضيتم إصدار األمر القضائي التالي
         (الحیوانات) الخاص بطفل قاصر (أطفال قصر) مقیم (مقیمین) في السكن:

 )R(  بولیصة تأمین یمتلكھا، وذلك في حالة كان الم د عي ھو المؤم ن على حیاتھ بموجب بولیصة         َّ                                          على المد عى علیھ فسخ/إنھاء أي بولیصة تأمین أو ملحق                         َّ           َّ  ُ                                          
ُ  َّ            ُ                                       التأمین أو ملحق بولیصة التأمین.  وعلى الم د عى علیھ أن ی رسل نسخة من أمر المحكمة القضائي الماثل  إلى شركة التأمین التي أصدرت  -فور صدوره  -                                        

 التأمین. بولیصة
 )S(  ی حظ ر على       َ ُ  َّ                    الم د عى علیھ إتالف جواز سفر الم د عي أو وثائق الھجرة األخرى الخاصة بالم د عي الموجودة في حوزة الم د عى علیھ، أو نقل ھذه  ُ                        َّ  ُ                                    َّ  ُ                         َّ  ُ الوثائق   

 أو العبث بھا.
 )T(   :ا بما یلي ً             أصدرنا أیض ا أمر       ً                      

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 )U( انظر الورقة (األوراق) اإلضافیة الم رف قة والمنص         َ   ُ  وص علیھا ھنا في ھذه الوثیقة باإلشارة.                               
 

 األوامر القضائیة المتعلقة بالمسائل المالیة:
 )V( یسدد الم د عى علیھ للمد عي مبلغ ا قدره      ً       َّ            َّ  ُ ً        ً                                            دوالر  أمریكی ا على الفور كتعویض مادي عن الخسائر المتكبدة                 

 كنتیجة مباشرة لإلساءة، مع التنفیذ المعجل فور صدور األمر.
 )W(  یسدد (الم د عي) (الم د عى علیھ) إلى             َّ  ُ        َّ  ُ       ً      مبلغ ا قدره                 

ا أمریكی ا كأتعاب محاماة، باإلضافة إلى مبلغ قدره    ً         ً                                      دوالر  ا أمریكی ا كمصاریف محكمة ویلزم سداد المبالغ           ً         ً                                   دوالر     
ً                                    یوم ا، مع التنفیذ المعجل فور صدور األمر.     المذكورة في غضون     

  )X( لكنھ سیصدر بمجرد تقدیم الطرفین إفادة خطی ة مشفوعة ب ق س م خاصة بإعالة الطفل، والتي یلزم تقدیمھا في مولم یصدر أمر إ) عالة طفل في ھذا الوقت                                              َ عد                                                                َّ          ِ َ
ا قضائی ا موجود ا مسبق ا بخصوص إعالة طفل).   أقصاه  ً        ً       ً      ً                   ) (ألن ھناك أمر                

 )Y یسدد الم د عى علیھ إلى (            َّ  ُ ا أمریكی ا كتكالیف متعلقة بحذف الصور الخاصة أو        ً      مبلغ ا قدره               ً         ً                                      دوالر     
 تدمیرھا أو إعادتھا.

 )Z(   فیما یخص اإلتجار بالجنس، یسدد الم د عى علیھ تعویضات تتعلق بإعادة أو استعادة جواز سفر الم د عي أو وثائق ھجرة أخرى خاصة بالم ُ                               َّ  ُ                                                    َّ  ُ  َّ          د عي، و/ أو                                
ُ  َّ         یسدد أي دیون یدین بھا الم د عي ناجمة  ُ  َّ            عن عالقة اإلتجار بالجنس. یسدد الم د عى علیھ إلى                              ً              مبلغ ا قدره                                            

ا أمریكی ا.       ً         ً  دوالر            
 ً       ً  م ا مدنی ا.        ُ                                                                                                                   تحذیر: ت عد مخالفة األحكام الواردة الفقرات من "ك" إلى "ض" جریمة ازدراء للمحكمة.  وتعد ھذه الفقرات كذلك واجبة النفاذ بصفتھا حك

 
ُ  َّ تحذیر للم د ع ُ  َّ        حتى ولو كان الم د عي نفسھ  -                                                          ً                  ى علیھ: ویجب علیك االمتثال لھذا األمر القضائي طالما كان ساری ا. وال یمكن ألي أحد          إعطاؤك اإلذن النتھاك أحكام ھذا  -              

 األمر القضائي.
 

       ُ             ما لم ی عدل قبل ذلك،  ،                                                                ً                  یسري مفعول ھذا األمر القضائي على الفور، ویظل نافذ ا سار المفعول حتى 
َ    ُ  َ                              أو ی بط ل/ی لغ ى بموجب أمر قضائي للمحكمة، أو   بموجب أمر صادر عن قاضي صلح. -فیما یتعلق بإعالة الطفل أو المسؤولیات والحقوق األبویة  -    ُ 

ً   ونأمر أیض ا  ضة بإنفاذ         بأن تقوم وكالة إنفاذ القانون التالیة           ُ   َّ          أو وكالة أخرى م فو                
ا من ھذا األمر القضائي إلى وكالة إنفاذ القانونالقانون بإرسال  ً                                              نسخة من ھذا األمر القضائي ید ا بید إلى الم د عى علیھ.  ویقدم كاتب المحكمة نسخ                                 َّ  ُ             ً                            

ُ  َّ   صاحبة الوالیة واالختصاص في مكان إقامة الم د عي.                                        
 
 .  79(a)الفقرة M.R.  (Civجراءات المدنیة لوالیة ماین ( ُ                                                              ً           ی سجل ھذا األمر القضائي في جدول الدعاوى بطریق اإلشارة (اإلحالة) طبق ا لقواعد اإل 
 

 ____________________________________                                                التاریخ:
 القاضي، محكمة المقاطعة           
 

َ  ِّ        نسخة طبق األصل، ی ص د  ق علیھا: ُ                      
 كاتب المحكمة      
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ُ  َّ                                                              ، بلغت رسمی ا الم د عى علیھ األمر القضائي بالحمایة من اإلساءة الماثل، من خالل تسلیمھ       في تاریخ      ً           
                   ً                         نسخة ید ا بید على العنوان التالي:

                
 

ُ  َّ       تاریخ میالد الم د عى علیھ                   
 
          _______________________________________ 
ض   ُ   َّ  اسم الموظف الم فو  ض                 ً             مكتوب ا بأحرف واضحة              ُ   َّ توقیع الموظف الم فو                  
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 اإلخطار بتسلیم األسلحة
ُ  َّ       ت مأل بیاناتھ بواسطة الم د عى علیھ                     ُ  

 
ٌ                                                                                                   إذا صدر أمر  قضائي لك بتسلیم أسلحة إلى شخص ما غیر موظف إنفاذ القانون، یجب علیك ملء بیانات ھذا النموذج وتقدیمھ.            

 
 أسلحة ناریة أو أسلحة خطیرة في حوزتي أو تحت سیطرتي.لیس لدي أي                 

 
ُ                                                                                     لقد سلمت  السالح (األسلحة) و/أو السالح الخطیر (األسلحة الخطیرة) المذكور إلى فرد اسمھ وعنوانھ كما             

              یلي:
                 

الذي سلمتھ إلى الفرد المذكور أعاله ھو: (اذكر جمیع األسلحة الناریة أو األسلحة السالح الناري (األسلحة الناریة) أو السالح الخطیر (األسلحة الخطیرة) 
                                ً                                           األخرى التي تم تسلیمھا، وقدم وصف ا لھا.  وأرفق مستندات منفصلة إذا لزم األمر).

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
  

 ساعة من تسلیم السالح (األسلحة). 24وكالة إنفاذ القانون المسماة في األمر القضائي، في غضون  المحكمة  تم تقدیم ھذا اإلخطار إلى 
 

 مالحظة ھامة

م أنھا غیر قد تعتمد المحكمة أو مسؤولو إنفاذ القانون على ھذا اإلخطار. ونخطرك بموجب ھذه الوثیقة بأن اإلدالء ببیانات كتابیة كاذبة/خاطئة تعل 
من  A-17                                            ُ        ً                                               ً        بقصد خداع موظف عمومي في أداء مھامھ الرسمیة ی عد جریمة  سواء في وثیقة محكمة أو في وثیقة عامة أخرى. طبق ا للباب -صحیحة 

ُ   َّ    تشریعات والیة ماین الم عد لة (                     M.R.S 453.) القسم. 

 
               التاریخ: 

ُ  َّ       الم د عى علیھ             
 


