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مقدم الطلب             
االسم العائلي االسم األوسط    االسم الشخصي    

q يقدم الُمّدعي االلتماس باألصالة عن نفسه/نفسها ضع )عالمة على واحدة أو كليهما إذا كان ذلك منطبقًا(  
q يقدم الُمّدعي االلتماس نيابة عن قاصر محدد في الصفحة 2 	 	 	 	 	

ضد

* إذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافية للكتابة عليها، فيرجى استخدام ورقة منفصلة وإرفاقها بالطلب / االلتماس.

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

تنبيه: q حيازة سالح     q يعتبر أن الشخص مسلًحا وخطيًرا
الُمّدعي والُمّدعى عليه يتنازعان في q قضية طالق q قضية حضانة q وقت األبوة واألمومة في محكمة _____________________.

نسخة إلى:
السجل الجنائي 

الُمّدعى عليه )نسخة تحتوي على جزء مظلل تُقدم مع طلب االستدعاء(
كاتب المحكمة في مقاطعة محل اإلقامة المعتاد للُمدعي، إذا كان مختلفًا 

)LINK( وكالة إنفاذ القانون / المركز التنظيمي المسؤول عن اإلدخاالت في شبكة معلومات قوانين كنتاكي

يرجى التأكد من أن المعلومات المدونة في الحقول أعاله صحيحة ومقروءة ودقيقة وتسمح بالدخول السريع إلى نظام شبكة معلومات قوانين كنتاكي )LINK( في حالة وجود أوامر أو طلبات 
استدعاء، ولتمكين المحكمة من الحصول على سجل العنف المنزلي والسجل الجنائي للمدعى عليه.

الُمّدعى عليه             
االسم العائلي االسم األوسط            االسم الشخصي    

الدعوى رقم ____________________ 

المحكمة   _____________________

المقاطعة       

الدائرة      ____________________

 COM :رمز الوثيقة  AOC-275.1
Rev. 7-22

الصفحة 1 من 4
والية كنتاكي

www.kycourts.gov    محكمة العدل
 ،)KRS( الفصل 403 من قانون كنتاكي المنقح

)KRS( الفصل 456 من قانون كنتاكي المنقح
FCRPP الباب الرابع من

معلومات حول المدعى عليه:
_____________________________________________________________________________________ مكان اإلقامة الحالي: 
مكان اإلقامة المعتاد: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ المهنة: 
_____________________________________________________________________________________ اسم صاحب العمل: 
____________________________________________________________________________________ عنوان صاحب العمل: 
_________________________________________________________ المدرسة / مؤسسة التعليم العالي )إذا كانوا مسجلين فيها في الوقت الحالي(:
العنوان: ____________________________________________________________________________________________

يزعم الُمّدعي أنه في يوم _________________ من العام ____ 2، في مقاطعة ____________________ بوالية كنتاكي، قام المدعى عليه المذكور أعاله 
بارتكاب عمل )أعمال( عنف منزلي وسوء معاملة*، وعنف في إطار العالقات الغرامية وسوء معاملة* أو تحرش أو اعتداء جنسي في كما هو موضح أدناه: * يشمل الفعل 

)األفعال( اإلجراءات المتخذة ضد حيوان أليف )حيوانات( كوسيلة لإلكراه أو السيطرة أو العقاب أو التخويف أو االنتقام.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدم الطلب
.)CHFS( المكتب المحلي لدائرة الخدمات المجتمعية، مكتب خدمات الصحة واألسرة

وكالة )وكاالت( إنفاذ القانون المعينة بتنفيذ القوانين

التماس / طلب 
للحصول على أمر 

حماية

PETITION/
MOTION FOR 

ORDER
OF PROTECTION
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1. معلومات عن الُمّدعي أو القاصر )إذا قدم الطلب باإلنابة عن القاصر(:
االسم: ________________________________________________      تاريخ الميالد: _________________     العمر: _________
 ___________________________________________________________________________________ مكان اإلقامة المعتاد: 
اتجاهات الوصول بالنسبة للمناطق الريفية: _______________________________________________________________________ 
 ________________________ ____________________________________________________________ مدة اإلقامة هناك: 
 _____________________________________________________________________ مكان اإلقامة الحالية )إذا كان مختلفًا عما سبق(: 
اتجاهات الوصول بالنسبة للمناطق الريفية: _______________________________________________________________________ 
 ________________________ ____________________________________________________________ مدة اإلقامة هناك: 
المهنة: ___________________________________________________________________________________________ 
اسم صاحب العمل: ____________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ عنوان صاحب العمل: 
 ______________________________________________________ المدرسة / مؤسسة التعليم العالي )إذا كانوا مسجلين فيها في الوقت الحالي(:  
 _________________________________________________________________________________________ العنوان:  

رقم القضية ______________________ AOC-275.1
Rev. 7-22

الصفحة 2 من 4

االسم

3. في حالة كان لدى الُمّدعي والُمّدعى عليه أطفال قُصَّر، يرجى ملء الحقول أدناه:

2. العالقة التي تربط الُمدعي بالُمدعى عليه: q زوج/زوجة؛ q زوج سابق/زوجة سابقة؛ q غير متزوجان، ولديهما طفل مشترك؛   
q غير متزوجان يعيشان معًا حاليًا أو كانا يعيشان معًا سابقًا؛ q أب أو أم؛ q ابن أو ابنة؛ q زوج أم أو زوجة أب؛  q حفيد أو حفيدة؛ q جد أو جدة؛

q طفل يعيش في نفس المنزل باعتباره ابن أو ابنة في حال كان ذلك الطفل هو الضحية )يرجى التحديد(: 
____________________________________________________________________________________________

q  في عالقة غرامية حالية أو سابقة. يُقصد بمصطلح "العالقة الغرامية" العالقة ذات الطبيعة الرومانسية أو الحميمة. قد يؤخذ في االعتبار طول العالقة وتكرارها ونوع 
التفاعل بين الُمّدعي والُمّدعى عليه.  

q ال تنطبق أي من العالقات المذكورة أعاله على المدعى عليه، ولكن يُفترض أنه قد ارتكب  q أفعال التحرش أو  q االعتداء الجنسي

هل تسعى للحصول على الوالد هوالعنوانتاريخ الميالد
حماية لهذا الطفل؟

q  نعم    q  ال q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q  نعم    q  ال

q  نعم    q  ال

q  نعم    q  ال

q  نعم    q  ال

q  نعم    q  ال q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 
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1. معلومات عن الُمّدعي أو القاصر )إذا قدم الطلب باإلنابة عن القاصر(:
االسم: ________________________________________________      تاريخ الميالد: _________________     العمر: ______
مكان اإلقامة المعتاد: _________________________________________________________________________________

اتجاهات الوصول بالنسبة للمناطق الريفية: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________ مدة اإلقامة هناك: ______________

مكان اإلقامة الحالية )إذا كان مختلفًا عما سبق(:
اتجاهات الوصول بالنسبة للمناطق الريفية: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________ مدة اإلقامة هناك: ______________
المهنة: ______________________________________________________________________________________

اسم صاحب العمل: __________________________________________________________________________________
عنوان صاحب العمل: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________ الحالي(:   الوقت  في  فيها  مسجلين  كانوا  )إذا  العالي  التعليم  مؤسسة   / المدرسة 
العنوان:  ________________________________________________________________________________________

رقم القضية ______________________ AOC-275.1
Rev. 7-22

الصفحة 2 من 4

3. في حالة كان لدى الُمّدعي والُمّدعى عليه أطفال قُصَّر، يرجى ملء الحقول أدناه:

2. العالقة التي تربط الُمدعي بالُمدعى عليه: q زوج/زوجة؛ q زوج سابق/زوجة سابقة؛ q غير متزوجان، ولديهما طفل مشترك؛   
q غير متزوجان يعيشان معًا حاليًا أو كانا يعيشان معًا سابقًا؛ q أب أو أم؛ q ابن أو ابنة؛ q زوج أم أو زوجة أب؛  q حفيد أو حفيدة؛ q جد أو جدة؛

q طفل يعيش في نفس المنزل باعتباره ابن أو ابنة في حال كان ذلك الطفل هو الضحية )يرجى التحديد(: 
____________________________________________________________________________________________

q في عالقة غرامية حالية أو سابقة. يُقصد بمصطلح "العالقة الغرامية" العالقة ذات الطبيعة الرومانسية أو الحميمة. قد يؤخذ في االعتبار طول العالقة وتكرارها ونوع 
التفاعل بين الُمّدعي والُمّدعى عليه.  

q ال تنطبق أي من العالقات المذكورة أعاله على المدعى عليه، ولكن يُفترض أنه قد ارتكب q أفعال التحرش أو q االعتداء الجنسي

هل تسعى للحصول على الوالد هوالعنوانتاريخ الميالداالسم
حماية لهذا الطفل؟

q  نعم    q  ال q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q  نعم    q  ال

q  نعم    q  ال

q  نعم    q  ال

q  نعم    q  ال

q  نعم    q  ال q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 

q الُمّدعي q الُمّدعى عليه 
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AOC- 275.1
Rev. 7-22

الصفحة 3 من 4

رقم القضية ______________________
طلب تدابير الحماية

q :الُمدعى عليه، إذا تم تقديم الطلب نيابة عن قاصر، من المحكمة ما يلي q يطلب الُمدعي أو
إصدار أمر حماية مستعجل أو مؤقت على أساس وجود خطر مباشر وقائم يتمثل في سوء المعاملة والعنف المنزلي واإليذاء وممارسة العنف في إطار العالقات الغرامية ( ()

والتحرش أو االعتداء الجنسي من أجل: 

q .منع المدعى عليه من ارتكاب المزيد من أعمال اإلساءة الزوجية والعنف المنزلي والعنف العنف في إطار العالقات الغرامية أو التحرش أو االعتداء الجنسي

q  ،منع الُمّدعى عليه من االحتكاك أو التواصل بشكل غير مصرح به مع الُمّدعي أو أي شخص آخر تحدده المحكمة. إذا احتاج أشخاص آخرون للحصول على الحماية
فاذكر اسمهم وتاريخ ميالدهم وثم حدد سبب حاجتهم إليها: 

 
 

إذا كنت بحاجة إلى إدراج أسماء إضافية، يرجى إرفاق ورقة منفصلة. 

يرجى اإلشارة إلى أي استثناءات تطلب من المحكمة السماح بها:

q                                              :قد يكون االتصال أو التواصل المقيّدين بين طرفي الدعوى ضروري وعليه
 
 

q :يُسمح لطرفي الدعوى بالبقاء في المكان )األماكن( المشتركة التالية على مسافة تقل عن 500 قدم في ظل الظروف المحدودة والمعايير المحددة التالية
المنطقة المشتركة / العنوان:  

الظروف:  
المنطقة المشتركة / العنوان:  

الظروف:  
المنطقة المشتركة / العنوان:  

الظروف:  
إذا كنت بحاجة إلى إدراج استثناءات إضافية، يرجى إرفاق ورقة منفصلة. 

q .منع المدعى عليه من الذهاب أو االقتراب ضمن مسافة محددة من مكان اإلقامة أو المدرسة أو مكان العمل أو المنطقة التي يقع فيها المكان المذكور
لن تعتبر أية معلومات ذات صلة بالعنوان سريةً وستكون متاحة للمدعى عليه.

الموقع:  
بماذا يتمثل الخطر القائم؟:  

الموقع:  
بماذا يتمثل الخطر القائم؟:  

الموقع:  
بماذا يتمثل الخطر القائم؟:  

إذا كنت بحاجة إلى إدراج مواقع إضافية، يرجى إرفاق ورقة منفصلة.

q .منع الُمّدعى عليه من بيع أو إتالف أي ممتلكات تخص األطراف المعنية أو التصرف فيها بأي صورة كانت

q  )أمر الُمّدعى عليه بإخالء محل اإلقامة الذي يتشارك فيه مع أطراف الدعوى، والذي يقع في )حدد العنوان
؛  

q .منح حضانة مؤقتة للطفل )األطفال( القصر

q  منح دعم مؤقت للطفل وفقًا إلرشادات والية كنتاكي في دعم الطفل.  سأقوم، إن أمكن، بتوثيق دخل كال الوالدين في جلسة االستماع عن طريق تقديم اإلقرارات الضريبية
أو كشوف المرتبات أو بيانات صاحب العمل. وفي حالة كان أحد الوالدين يعمل لحسابه الخاص، فسوف أقدم إيصاالت وبيانات بالمصروفات إن أمكن. وأدرك تماًما أنه 

سيتم أيًضا إخطار الُمّدعى عليه عن طريق أمر استدعاء لتقديم هذه المستندات.

q  :تُمنح حيازة الحيوانات األليفة المنزلية المشتركة التالية للُمدعي
الحيوان األليف: )االسم(                                           )النوع / الساللة(                                     )اللون )األلوان((  

الحيوان األليف: )االسم(                                           )النوع / الساللة(                                     )اللون )األلوان((  

الحيوان األليف: )االسم(                                           )النوع / الساللة(                                     )اللون )األلوان((  

إذا كنت بحاجة إلى إدراج حيوانات أليفة إضافية، يرجى إرفاق ورقة منفصلة.
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q  حدد( الُمّدعى عليه بأخذ أمتعته وممتلكاته الشخصية من محل اإلقامة المشترك بين األطراف الكائن على q للُمدعي أو q )يُسمح )ضع عالمة في مربع اختيار واحد
العنوان( ____________________________________ ويتم توجيه سلطات إنفاذ القانون لتقديم المساعدة الالزمة. 

q  :)منح تدابير حماية أخرى من شأنها أن تساعد في إنهاء العنف وسوء المعاملة أو التحرش أو االعتداء الجنسي )يرجى وصف ذلك
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________؛

و،

إصدار استدعاء للمدعى عليه يحدد فيه تاريخ ووقت ومكان جلسة االستماع للنظر في أي تدابير حماية قد يحق للُمّدعي الحصول عليها، بما في ذلك المسائل المنصوص ( ()
عليها في الفقرة )1( من هذه الصفحة من هذا االقتراح، وإذا لزم األمر، االستشارة اإللزامية للمدعى عليه وغيرها من التدابير األخرى التي يسمح بها القانون.

يصرح الُمدعي أن االدعاءات الواردة في هذا الطلب تستند إلى معلومات يعتقد أنها صحيحة.

____________________________________________  
توقيع الُمدعي  

رقم القضية ______________________ AOC-275.1
Rev. 7-22

صفحة 4 من 4

مالحظة: إصدار أو رفض إصدار أمر حماية مستعجل أو مؤقت ال يمنعك من التشاور مع محامي المقاطعة لتوجيه تهم جنائية ضد المدعى عليه.

تم التوقيع والحلف بالقسم أمامي في يوم ______  من شهر ____________________ عام _______2.

 ________________________________________ التاريخ: ________________________________ من العام _____2.  
*االسم

________________________________________ الصفة  

*يجب أن يوقعه كاتب الدائرة أو أي شخص آخر مفوض من قبل المحكمة لتقديم الطلبات المستعجلة والتحقق منها.

أمر الحماية المستعجل:q صدر  q رفض بسبب: 
q عالقة غير كافية  q عدم وجود خطر مباشر وقائم يتمثل في العنف المنزلي وإساءة المعاملة.

طلب استدعاء لجلسة استماع بخصوص أمر العنف المنزلي: q صدر  q رفض بسبب:  q عالقة غير كافية  
q ال يوجد عمل أو تهديد بالعنف المنزلي أو سوء المعاملة.

أمر الحماية المؤقت: q صدر  q رفض بسبب: 
q عالقة غير كافية  q عدم وجود خطر مباشر أو قائم للعنف في إطار العالقات الغرامية أو سوء المعاملة أو التحرش أو االعتداء الجنسي.

طلب استدعاء لجلسة استماع بخصوص أمر الحماية الشخصي المؤقت: q صدر  q رفض بسبب:  q عالقة غير كافية  q عدم وجود فعل أو 
تهديد بالعنف في إطار العالقات الغرامية أو اإلساءة أو التحرش أو االعتداء الجنسي.

مالحظات إضافية: ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________ من العام _____2.                      ______________________________________القاضي

ة:
كم

مح
 ال

ات
راء

إج
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