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ض المعرفة فقط. ليست وثيقة رسمية من وثائق المحكمة.
ألغرا

الُمدَِّعي     ______________________________________________
ضد

الُمدََّعى عليه     ______________________________________________

عنوان الُمدََّعى عليه: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

محامي الُمدَِّعي: ______________________________________________________________________
العنوان: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

والية كنتاكي إلى المأمور )أو أي شرطي(:
أقام الُمدَِّعي شكوى في هذه المحكمة يطالب فيها الُمدََّعى عليه في ____ يوم ________________________، ______، محتجز 
قسًرا ويحتجز اآلن قسًرا من الُمدَِّعي بشأن العقار المذكورة أعاله حيث أن الُمدََّعى عليه مستأجر من الُمدَِّعي أصبح اآلن قيد االحتجاز ضد 

الُمدَِّعي.
لذلك أنت، باسم والية كنتاكي، أمرت باستدعاء المستأجر الُمدََّعى عليه للمثول في تاريخ المحاكمة المبين أدناه للتحقيق في شأن المحتجز قسريًا 
موضع الشكوى وإعطاء إشعار للُمدََّعى عليه قبل ما ال يقل عن )3( أيام من موعد ومكان المحاكمة وإلعادة الخدمة في أو قبل وقت المحاكمة.

_______________________________________ كاتب التاريخ: __________________، _______  

.D.C  ________________________________ :بواسطة        

EN :المكتب اإلداري للمحاكم- 215     نوع االستدعاء
مراجعة 1-22
صفحة 1 من 1

والية كنتاكي
www.kycourts.gov     محكمة العدل
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إشعار اإلخالء: إشعار 
بجلسة االستماع 

الخاصة باإلخالء من 
قبل المحكمة

إثبات الخدمة
نسخة من إشعار اإلخالء هذا كانت:

قد قُِدَمت بتسليم نفس الشيء إلى الُمدََّعى عليه شخصيًا.  ]   [
حت إلى ___________________________________، ُعْمر ______، الذي هو الُمدَّعى عليه  قُِدَمت ووّضِ  ]   [

)العالقة( ________________________؛ بعد عدم العثور على الُمّدَعى عليه.  
تم النشر في مكان واضح في مقر الُمدََّعى عليه في هذا التاريخ وإرسالها أيًضا بالبريد للعنوان المذكور أعاله عن طريق البريد العادي من خالل خدمة البريد    ]   [

األمريكية، رسوم البريد مدفوعة مسبقًا في ____ يوم ________________، ____.  لم يتم العثور على الُمدََّعى عليه وال أحد أفراد أسرته.  

____________________________________________ م بواسطة:  __________________________         قُّدِ التاريخ:  

مكتب مأمور مقاطعة _________________________          

_____________________ رقم.  دعوى 

محكمة _________________________

مقاطعة _________________________

__________________________ قسم 

إلى المستأجر: قدم المالك إشعار إخالء ضدك في هذه المحكمة، مدعيًا أنه ال يحق لك البقاء في المبنى.  ستُعقد المحاكمة _____________________، ____، في ذلك الوقت 
______ ]   [ صباًحا ]   [ مساًء في )موقع( _________________________________________________________________________، )عنوان(

_________________________________________________________________________، لتحديد ما إذا كان سيتم إخالئك للمبنى أم ال.  إذا كان لديك 
أسباب لعدم اإلخالء، فعليك الحضور إلى المحكمة لشرح أسبابك في ذلك الوقت.   هذه ورقة مهمة.  خذها إلى محاميك على الفور. في حالة تطلّب مثولك أمام المحكمة وجود مترجم، فيرجى 

االتصال بالمحكمة المذكورة أعاله على وجه السرعة.

هذا مستند مهم. قدمه إلى محاميك على الفور.
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