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 والیة ماین
 محكمة المقاطعة   

 ________________________________ الموقع
 ________________________ رقم جدول الدعاوى

  ___________________________________________ الُمدَّعي:
 :بالنیابة عنوشخصیاً  

 ________________________________________________  
 ________________________________________________  

 بالنیابة عن: 
 ________________________________________________  
 ________________________________________________  

 ضد
  ________________________________________ الُمدَّعى علیھ:

 بالنیابة عن: 
 ________________________________________________  

 أمر قضائي لغرض الحمایة من التحرش
 4655 § (M.R.S 5)التشریعات الُمعدَّلة بوالیة ماین 

جلسة استماع كاملة لوقائع الشكوى لغرض الحمایة من التحرش، حیث حضر الطرفان التالیان:  الفرصة لجلسة استماع كاملة  بعد إرسال اإلشعار الواجب و 
 الُمدَّعى علیھ، الُمدَّعي  

 المربعات المالئمة فقط)(علّم على  وجدت المحكمة ما یلي:
 تعرض الُمدَّعي لتحرش من الُمدَّعى علیھ. )1( 
 اتفق الطرفان على األمر القضائي التالي والذي صدر بدون قرار بوجود تحرش. )2( 

 (علّم على المربعات المالئمة فقط): ولھذا صدر أمر بموجب ھذه الوثیقة بما یلي
" أدناه یشمل ھؤالء الموظفین.إذا كان لدى الُمدَّعي موظفین، فإن  "الُمدَّعي  مصطلح 

 نفسھ ینطبق على موظفي یُمنع الُمدَّعى علیھ من التحرش بالمدعي أو تھدیده أو االعتداء علیھ أو ازعاجھ أو الھجوم علیھ أو اإلساءة لھ بطریقة أخرى، واألمر  (أ) 
 الُمدَّعي في حال وجودھم.            

 علیھ من الذھاب إلى المبنى الذي یُقیم فیھ الُمدَّعي أو إلى ملكیتھ. یُمنع الُمدَّعى (ب) 
 یُمنَع الُمدَّعى علیھ من التدخل بملكیة الُمدَّعي أو تخریبھا. (ج) 
 یُمنَع الُمدَّعى علیھ من لحاق الُمدَّعي بشكل متكرر وبدون سبب وجیھ. (د) 
 زل الُمدَّعي أو مدرستھ أو عملھ التجاري أو مكان عملھ بشكل متكرر وبدون سبب وجیھ.یُمنَع الُمدَّعى علیھ من الوجود في محیط من (ھـ) 
 یُمنَع الُمدَّعى علیھ من االتصال بالُمدَّعي بأي طریقة كانت، مباشرة أو غیر مباشرة. (و) 
 زالة أو اإلتالف أو اإلعادة، واالمتناع عن نشر الصور الخاصة، كما یُمنَعیجب على الُمدَّعى علیھ إزالة كل الصور الخاصة أو إتالفھا أو إعادتھا أو األمر بھذه اإل (ز) 

 من نشر الصور الخاصة في المستقبل.          
 العب بھا.یُمنَع الُمدَّعى علیھ من إتالف جواز سفر الُمدَّعي أو وثائق الھجرة األخرى التي یملكھا الُمدَّعى علیھ أو نقل ھذه الوثائق أو الت (ح) 
 انظر الورقة (األوراق) اإلضافیة الُمرفَقة والُمدَرجة ھنا بالرقم المرجعي. 

 إن انتھاك أي أمر قضائي في الفقرات من (أ) إلى (ح) أعاله ھو جنایة من الفئة د وقد یُعتَبر أیضاً ازدراء للمحكمة.

 (علّم على المربعات المالئمة فقط): ویُؤمر أیضاً ما یلي

  ________________________________________________________________________________________ یلي: أیضاً ما یُؤمر(ط)  
 __________________________________________________________________________________________________________  

 انظر الورقة (األوراق) اإلضافیة الُمرفَقة والُمدَرجة ھنا بالرقم المرجعي. 

 إن انتھاك الفقرة (ط) أعاله ھو ازدراء للمحكمة.
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 األوامر القضائیة الخاصة باألحكام المتعلقة بالمال

ً وقدره ______________ $ على الفور، وذلك   كتعویض نقدي عن الخسائر التي عانى منھا كنتیجة مباشرة للتحرش، مع النفاذ یدفع الُمدَّعى علیھ للُمدَّعي مبلغا
 الفوري.

ً وق  ً وقدره ________________________$ مقابل أتعاب المحامي، ومبلغا دره یدفع (الُمدَّعى علیھ) (الُمدَّعي) لـ _________________ مبلغا
 یوماً، مع النفاذ الفوري._____________. ویجب الدفع خالل _________________________$ مقابل تكالیف المحكمة

ً وقدره ____________________________$ مقابل التكالیف المرتبطة بإزالة    الصور یدفع الُمدَّعى علیھ لـ ___________________________ مبلغا
 الخاصة أو إتالفھا أو إعادتھا.

 أعاله في األوامر القضائیة الخاصة باألحكام المتعلقة بالمال قد یكون ازدراء للمحكمة وھو ُحكم قابل للتنفیذ كأي ُحكم مدني آخر.تحذیر: إن عدم دفع المبالغ المذكورة 

 ك أحكام ھذا األمر القضائي. تحذیر للُمدَّعى علیھ: یجب علیك الدفع طالما بقي ھذا األمر القضائي ساریاً. وال یمكن ألي أحد، حتى الُمدَّعي، إعطاءك اإلذن النتھا

عدیلھا أو إبطالھا بأمر قضائي من وھذه األوامر القضائیة ساریة على الفور وتبقى نافذة وساریة المفعول حتى ____________________، إال في حال ت
 المحكمة أو الحاكم.

د الكاتب وكالة إنفاذ القانون صاحبة السلطة القضائیة في مكان إقامة الُمدَّعي بنسخ من ھذا األمر القضائي. و بالید  األمر القضائيأن تُسلَّم نسخة من ھذا  یجبیزّوِ
ضة بإنفاذ القانون.______________للُمدَّعى علیھ عن طریق _____________  _، أو وكالة أخرى ُمفوَّ

 (وكالة إنفاذ القانون)

  __________________________________________  _____________________________ التاریخ: 
 القاضي، محكمة المقاطعة

ق علیھا:  ___________________________________________ نسخة طبق األصل، یَُصدِّ
 (الوكیل) الكاتب

****************************************************************************************** 

  ______ العنوان ___________________________، قُمت أنا بإبالغ الُمدَّعى علیھ باألمر القضائي لغرض الحمایة من التحرش وذلك بتسلمیھ نسخة بالید علىبتاریخ 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________ تاریخ میالد الُمدَّعى علیھ 

 __________________________________________   _____________________________________________  
ض ض     اسم الضابط الُمفوَّ  توقیع الضابط الُمفوَّ


