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  AOC-275.10
OAFP المستند:  كود 

     1-16 رقم  معدلة  نسخة 
كنتاكي حكومة 

www.courts.ky.gov العدل  محكمة 
2 من   1 صفحة    KRS 403.7521-403.7535; 456.120-456.170   

أجنبية  محكمة  من  الصادر  الحماية  أمر  بأن  المحكمة  هذه  ليخطر  باليمين،  مشفوعة  الكتابية  بإفادته  أدلى  الذي  أعاله  المذكور  المحكمة  أمام  يمثل   
فياألمر  إليه  مشار  هو  كما  أصدرته،  التي  األجنبية  المحكمة  بمعرفة  تعديله  تم  قد  كنتاكي،  والية  في  رسميًا  عليه  المصدق  األمر  ذلك   ،)FPO(
بتاريخ كنتاكي  في  الصادر  األجنبي  الحماية  أمر  بتعديل  األمر  إصدار  الموقرة  المحكمة  من  باإلفادة"  "المتقدم  يلتمس  وعليه،  المعتمد.   المرفق 

                                                                    بحيث يتطابق مع التعديالت المبينة أدناه الصادرة عن المحكمة األجنبية التي أصدرته أمر الحماية:

ينتهي سريان األمر األجنبي في ______________________________________, _____2.  q  

تم إبطال األمر األجنبي في ________________________________________, _____2.  q  

تم تعديل األمر الصادر من المحكمة األجنبية في ____________________________, _____2, على النحو التالي:  q  

________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

.________________________________________________________________________________________   

)DVO( األسري  ضدالعنف  حماية  أمر   q
)IPO( حمايةشخصي  أمر   q

   ,  

رقم: قضية 

_______________________ محكمة 

والية  مقاطعة              

________________________ دائرة 

ضد

RESPONDENT/DEFENDANT بيانات المدعى عليه/الخصمالمدعي عليه/الخصم

Last األخير   Middle األوسط          First االسم األول

تحذير:

صفات مميزة: __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

الوزنالطولتاريخ الميالدالعرقالجنس

لون 
رقم الضمان االجتماعيلون الشعرالعينين

تاريخ انتهاء الواليةرقم رخصة القيادة:
الصالحية :

  دعوى طالق معلقة/دعوى حضانة معلقة/دعوى زيارة وتفقد معلقة   مسلح وخطير  حيازة سالح

األشخاص الخاضعون للحماية بموجب هذا األمر:
q المدعي: _______________________  تاريخ الميالد: ________

q القاصر المرفوع االلتماس نيابة عنه:
االسم: __________________________ تاريخ الميالد: _________

q أشخاص أو قُصَّر آخرون يخضعون للحماية: 
االسم: __________________________ تاريخ الميالد: _________
االسم: __________________________ تاريخ الميالد: _________
االسم: __________________________ تاريخ الميالد: _________ 
االسم: __________________________ تاريخ الميالد: _________ 

الصلة التي تربطه بالمدعي:   q زوج/زوجةq زوج سابق/زوجة سابقة
ة  حيا جد  تو ال  و سمي  ر ج  ا و ز ن  و د طفل  عنها  نشأ  قة  عال  q
طرفين  بين  رسمي  ج  زوا دون  عالقة   q ألم   ا و ألب  ا بين  مشتركة 
كانا يعيشان معًا سابقًا أو يعيشان معًا حاليًا  q أب/أم q طفل/طفلة q زوج األم/ زوجة األب q جد/ جدة 
q حفيد/ حفيدة q طفل يعيش في نفس المنزل باعتباره ابن/ابنة في حال كان ذلك الطفلهو المجني عليه 

q في عالقة عاطفية حالية أو سابقة.
q ال تنطبق على المدعى عليه أي من العالقات المذكورة فيما سبق لكن المدعي أدعى أن 

المدعى عليه ارتكب qأفعال المطاردة أوqاالعتداء الجنسي/االغتصاب
عنوان المدعى عليه: _________________________________________
_____________________________________________________

PETITIONER/PLAINTIFF مقدم العريضة/ المدعى

Last األخير   Middle األوسط          First االسم األول

q المدعي مقدم العريضة باألصالة عن نفسه؛ أو 

q المدعي مقدم العريضة باإلنابة عن القاصر المذكور في هذا األمر.

حماية"  "أمر  من  معدلة  نسخة 
ألمر  باليمين  مشفوعة  كتابية  وإفادة 

أجنبي حماية  أمر 

AMENDED ORDER OF PROTECTION 
AND AFFIDAVIT FOR CERTIFIED 
FOREIGN PROTECTIVE ORDER
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على المتقدم باإلفادة الكتابية المشفوعة باليمين أن يتحقق من استيفاء بيانات المحكمة األجنبية التي أصدرت "أمر الحماية"، تلك البيانات التي تشمل اسم المحكمة وعنوان مقرها.  
يقر "المتقدم باإلفادة الكتابية المشفوعة باليمين" بعلمه بأن اإلدالء بأي بيانات كاذبة أو مضللة في هذه اإلفادة يشكل انتهاًكا لقانون والية كنتاكي التشريعي المعدل رقم 523-030، 
وحنث باليمين، الذي يمثل ُجرم من الدرجة الثانية، وتحديًدا، "جنحة من الفئة "أ"، األمر الذي يضعه تحت طائلة القانون حيث تكون العقوبة الواجبة، الحبس لمدة أقصاها 12 

شهر.  مالحظة موجهة إلى "المتقدم باإلفادة الخطية المشفوعة باليمين":  طبقًا لقانون KRS رقم 745-403 أو 070-456، يتم الحفاظ على سرية عنوانكم.

_____ اليوم  هذا  في  أمامي  اليمين  وحلف  التوقيع  تم    ____________________________________________

.______2 ,_____________________________________   _________________________________ الحالي:  العنوان   

موثق المحررات )كاتب العدل(: ____________________________   ____________________________________________

__________________________________ في:  تكليفي  ينتهي    ______________________________  )     ( رقم:  هاتف 

األمر

بعد االطالع على اإلفادة الكتابية المشفوعة باليمين وعلى نسختها المعدلة  المعتمدة،  قررت المحكمة أن تُمنح الشروط المقررة بموجب "أمر الحماية األجنبي المعدل   
المعتمد" التصديق واالعتماد الالزم في والية كنتاكي.  أمرت المحكمة بتعديل أمر الحماية األجنبي المذكور فيما سبق على النحو التالي:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

التاريخ قاٍض   

المحكمة في  المودع  القضية  ملف  إلى:  نسخ  ترسل 
األصل( طبق  معتمدة  )نسخة  المدعي     

كنتاكي قوانين  معلومات  شبكة  في  تقيد  التي  اإلدخاالت  عن  المسؤول  المراسالت  مركز  القانون/  إنفاذ  جهاز     
والصحة األسرة  خدمات  مجلس  المجتمعية،  المحلية  الخدمات  دائرة     

عليه المدعى  إلى  يُسلم  ال     
بوضوح  ومقروءة  كاملة  مربعات  في  الواردة  البيانات  كل  أن  من  تحقق     

OAFP :كود المستند  AOC-275.10
نسخة معدلة رقم 1-16

صفحة 2 من 2

المشفوعة  باإلفادة  المتقدم  توقيع 
باليمين


