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الصفحة 1 من 3

والية كنتاكي
www.kycourts.gov     محكمة العدل

KRS 403.761; 456.100

GPMS طلب وإخطار    .I

1. بعد أن عقدت المحكمة جلسة استماع تقرر ما يلي:

الجوهري"  "الخرق  بمصطلح  يُقصد  ____2؛وهنا   __________________ بتاريخ  الصادر  الحماية  ألمر  جوهريًا  خرقًا  عليه  المدعى  ارتكب   .2
حماية. أمر  بموجب  للحماية  خاضع  لشخص  األليفة،  الحيوانات  ذلك  في  بما  ممتلكات،  أو  أسرة  أو  لحياة  مهدًدا  أو  فعليًا  ضرًرا  يتضمن  الذي  اإلجرامي  السلوك 

.)"GPMS"( العالمي  المواقع  تحديد  نظام  مراقبة  تحت  نفسه  بوضع  عليه  المدعى  تأمر  بأن  المحكمة  إلى  الطلب  مقدم  توجه   .3

4. استعرضت المحكمة التاريخ المحدث للسجل الجنائي للمدعى عليه وسجل أوامر الحماية في كنتاكي.

_________________ ألن  الطلب  مقدم  سالمة  من  سيزيد   GPMS نظام  استخدام  أن  المحكمة  ترى   .5

_______________________________________________________________________________________________

._______________________________________________________________________________________________

6. يُطلب بموجب هذا أن يوضع المدعى عليه المذكور أعاله تحت رقابة نظام GPMS وأن يرتدي جهاز GPMS )حدد واحًدا(

q حتى __________، _____2، تاريخ انتهاء صالحية األمر المتعلق بالعنف المنزلي األساسي.
أو

q حتى ____________، _____2. )يجوز تمديد الرقابة في حالة تم تمديد أمر الحماية األساسي(

7. يجب أال يكون للمدعى عليه أي احتكاك أو تواصل مع مقدم الطلب أو مع الشخص )األشخاص( اآلخر الخاضع )الخاضعين( للحماية: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

التالي(: التواصل  أو  االتصال  لجهة  )يُسمح  اآلتي  باستثناء   q 	

._____________________________________________________________________________________________  

8. يجب أال يدخل المدعى عليه أو يقترب من األماكن / العناوين التالية: 

يجب على المدعى عليه )حدد أحد الخيارين أو كليهما( q	أال يدخل إلى  q أال يقترب مسافة تقل عن ______ قدم من )الموقع / العنوان( _________ أ. 

  ._______________________________________ ،_________________________

استثناء السفر المسموح به: ____________________________________________.

GPMS طلب وإخطارq
GPMS طلب تعديلq

qطلب GPMS الُملغى  

ضد
االسم العائلي االسم األوسط    االسم الشخصي   

االسم العائلي االسم األوسط    االسم الشخصي   

مقدم الطلب

الُمّدعى عليه

الجنس      العرق      تاريخ الميالد              الطول        الوزن        لون العينين   لون الشعر     رقم الضمان االجتماعي      رقم رخصة القيادة          الوالية        تاريخ انتهاء الصالحية

الدعوى رقم 

المحكمة    ______________________

المقاطعة       

الدائرة      ____________________
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يجب على المدعى عليه )حدد أحد الخيارين أو كليهما(    q  أال يدخل إلى   q أال يقترب مسافة تقل عن ______ قدم من )الموقع / العنوان(   ب. 

 ___________________________________، ______________________________________.  استثناء السفر المسموح به: 

.____________________________________________

يجب على المدعى عليه )حدد أحد الخيارين أو كليهما(   q أال يدخل إلى   q أال يقترب مسافة تقل عن ______ قدم من )الموقع / العنوان(   ج. 

 ___________________________________، ______________________________________.  استثناء السفر المسموح به: 

.____________________________________________

يجب على المدعى عليه )حدد أحد الخيارين أو كليهما(   q أال يدخل إلى   q أال يقترب مسافة تقل عن ______ قدم من )الموقع / العنوان(   د. 

 __________________________________، _______________________________________.  استثناء السفر المسموح به: 

.____________________________________________

يجب على المدعى عليه )حدد أحد الخيارين أو كليهما(   q أال يدخل إلى   q أال يقترب مسافة تقل عن ______ قدم من )الموقع / العنوان(   هـ. 

 __________________________________، _______________________________________.  استثناء السفر المسموح به: 

.____________________________________________

يجب على المدعى عليه )حدد أحد الخيارين أو كليهما(   q أال يدخل إلى   q أال يقترب مسافة تقل عن ______ قدم من )الموقع / العنوان(   و. 

 __________________________________، _______________________________________.  استثناء السفر المسموح به: 

.____________________________________________

9. ترى هذه المحكمة أنها )اختر واحد(    q وجدت  q لم تجد أن المدعى عليه شخص تحتاج للمساعدة.

10. يتعين على المدعى عليه أن يدفع لمزود GPMS المحدد أدناه، مبلغ إجمالي قدره ____________ دوالًرا، يتم سداده على النحو التالي في غضون المهلة 

المحددة سابقًا في الفقرة 6 أعاله: 

عدد مرات الدفع: _________________________________________  

المبلغ لكل دفعة: ____________ دوالر 

________________________________________________ )GPMS المكان الذي يجب إرسال المدفوعات إليه: )اسم وعنوان مزود  

._________________________________________________________________________________________  

المقاطعة  مصاريف  لتغطية   _____________ لمقاطعة  دوالًرا   _____ قدره  إداريًا  رسًما  عليه  المدعى  يدفع  أن  يجب   .11

.2_____  ،_______________________ يتجاوز  ال  موعد  في  دفعها  يجب  والتي  المراقبة،  برنامج  بإدارة  المتعلقة 

12. في حالة مخالفة المدعى عليه لشروط وأحكام أمر نظام GPMS هذا أو أمر الحماية المفروض بموجب KRS 403.750 أو 456.180، فإنه يتعين على مزود GPMS إخطار 

مقدم الطلب والمحكمة ووكاالت إنفاذ القانون التالية على الفور، ________________________________________ على الرقم ____-____-______.

الطلب؛  مقدم  من  طلب  على  بناًء  أو  المحكمة  قبل  من  إلغائه  أو   GPMS بموجب  للمراقبة  الخضوع  يتطلب  الذي  األمر  هذا  مدة  تخفيض  يتم  قد   .13

و: األمر  وشروط  ألحكام  عليه  المدعى  مخالفة  عدم  حالة  في  األدلة،  بشأن  االستماع  جلسة  بعد  عليه  المدعى  طلب  على  بناًء  أو 

انقضت ثالثة أشهر منذ دخول األمر حيز التنفيذ؛ و أ.   

لم يقدم المدعى عليه أي طلبات أخرى في األشهر الستة الماضية. ب.   
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 .D يكون مذنبًا بارتكاب جناية من الفئة KRS 403.761 مخالفًا بذلك األمر الصادر بموجب أحكام القسم GPMS 14. المدعى عليه الذي ال يرتدي أو يزيل أو يغير أو يدمر جهاز

___________________________ معقولة:  أو  مناسبة  المحكمة  هذه  تراها  أخرى  إضافية  أوامر  أو  معلومات   .15
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
._______________________________________________________________________________________________

طلب وإخطار GPMS المعدل  .II

أعاله  المبين  النحو  على  هذا  بموجب   ،2_____  ،________________ بتاريخ  المحكمة  هذه  عن  الصادر   GPMS وإشعار  أمر  تعديل  تم   .16
___________________________________________________ القرارات:   ._____________ )الفقرات(  الفقرة  في 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
._______________________________________________________________________________________________

طلب وإشعار GPMS الُملغى  .III

.2_______  ،_____________________ بتاريخ  المحكمة  هذه  عن  الصادر   GPMS وإشعار  أمر  يُلغى   .17
_________________________________________________________  ______________________________ القرارات: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
._______________________________________________________________________________________________

القاضي التاريخ          

نسخة إلى: 
السجل الجنائي  

مقدم الطلب  
الُمّدعى عليه  

مزود GPMS المحدد في الفقرة 10  
LINK وكالة إنفاذ القانون المحلية / مركز اإلرسال المسؤولة عن إدخال المعلومات في نظام  

وكالة إنفاذ القانون المحلية المذكورة في الفقرة 12  
.)CHFS( المكتب المحلي لدائرة الخدمات المجتمعية، مكتب خدمات الصحة واألسرة  
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