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مقدم الطلب / الُمّدعي

االسم الشخصي         االسم األوسط       االسم العائلي

q يقدم مقدم الطلب االلتماس باألصالة عن نفسه؛ و / أو

q يقدم مقدم الطلب االلتماس نيابة عن قاصر محدد في هذا النموذج.

األشخاص الخاضعون للحماية بموجب هذا األمر:
q مقدم الطلب: _____________________  تاريخ الميالد: ________

q القاصر الذي تم تقديم الطلب نيابةً عنه:
االسم: __________________________  تاريخ الميالد: ________

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

البيانات التعريفية لمقدم الدفاع / الُمّدعى عليه مقدم الدفاع / الُمّدعى عليه

االسم الشخصي          االسم األوسط      االسم العائلي

العالقة بمقدم الطلب: q زوج/زوجة q زوج سابق/زوجة لسابقة
األب  بين  مشتركة  حياة  توجد  وال  رسمي  زواج  دون  طفل  عنها  نشأ  عالقة   q
أو بقًا  سا معًا  يعيشان  نا  كا طرفين  بين  رسمي  زواج  دون  عالقة   q واألم 

جد/جدة   q األب  األم/زوجة  زوج   q طفل/طفلة   q أب/أم   q حاليًا  معًا  يعيشان 
q حفيد/حفيدة q طفل يعيش في نفس المنزل باعتباره ابن/ابنة في حال كان ذلك الطفل هو الضحية 

q في عالقة عاطفية حالية أو سابقة.
q ال تنطبق على االُمّدعى عليه أي من العالقات المذكورة أعاله، ولكن يُفترض أن المدعى عليه قد 

ارتكب q تحرًشا أو q اعتداًء جنسيًا
عنوان الُمّدعى عليه: _________________________________________
_____________________________________________________

تنبيه:

السمات المميزة: ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

الوزنالطولتاريخ الميالدالِعرقالجنس

لون 
رقم الضمان االجتماعيلون الشعرالعينين

تاريخ االنتهاءالواليةرقم رخصة القيادة

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

خلصت المحكمة بموجب هذا إلى ما يلي:
أن لديها والية قضائية على األطراف وموضوع الدعوى، وأن قانون كنتاكي يوفر للُمّدعى عليه إشعاًرا وفرصة لالستماع إليه.

أدناه. موضحة  األمر  لهذا  اإلضافية  القرارات    q 	

يلي: بما  هذا  بموجب  المحكمة  تأمر 
أو التحرش  أعمال  من  غيرها  أو  باإلساءة  التهديد  أو  اإلساءة  من  أخرى  أفعال  ارتكاب  عليه  الُمّدعى  على  يُحظر    q

الجنسي. االعتداء   
هذا في  اسمه  ورد  محمي  آخر  )أشخاص(  شخص  أي  أو  الُمّدعي   / الطلب  بمقدم  اتصال  أي  إجراء  عليه  الُمّدعى  على  يُحظر    q

مسبق. إذن  على  الحصول  دون  األمر   
أدناه. مذكورة  الطلب  لهذا  اإلضافية  الشروط    q

القضية رقم 

المحكمة       

الوالية المقاطعة                        

القسم      _______________________________
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)KRS( الفصل 403 من قانون كنتاكي المنقح
)KRS( الفصل 456 من قانون كنتاكي المنقح

FCRPP الباب الرابع من

ORDER OF PROTECTION
الحماية أمر 

)EPO( المستعجل  الحماية  أمر   q
)TIPO( المؤقتة الشخصية  الحماية  أمر   q

يقتصر تمديد أمر الحماية المستعجل / أمر الحماية الشخصية المؤقتة غير المبلّغ عنه على ستة )6( أشهر. وفي حالة عدم إبالغ الُمّدعى عليه بهذا األمر وعدم قيام المحكمة 

بإلغائه، فسوف ينتهي سريان هذا األمر في غضون ستة )6( أشهر أي بتاريخ 
 ،   .  

قوانين كنتاكي 
 )KRS( المنقحة

403.735؛ 456.050.

 )KRS( المنقح كنتاكي  قانون  أو   )KRS( 403.735 المنقح كنتاكي  قانون  بموجب  المطلوبة  االستماع  جلسة  نهاية  في  األمر  هذا  بموجب  المفروضة  اإلجراءات  تنتهي 
المحكمة. من  الحق  بأمر  إلغاؤها  أو  تمديدها  يتم  لم  ما   ،456.050

الُمّدعي: إلى  موجه  تحذير 
أمريكي إقليم  أي  أو  كولومبيا  ومقاطعة  والية  أي  محاكم  في  تسجيله  إلى  الحاجة  دون  للتنفيذ،  قابالً  األمر  هذا  يكون  أن  يجب   

الحدود  أو  الوالئية  الحدود  عبور  على  يترتب  المتحدة(.   الواليات  قوانين  مدونة  من   18 التشريع  في  عليها  المنصوص   2265 رقم  )المادة  القبلية  األراضي  قبل  من  تنفيذه  فرض  ويمكن 
يشكل بما  القبلية  أو  اإلقليمية 

المتحدة(. الواليات  قوانين  مدونة  من   18 التشريع  في  عليها  المنصوص   2262 رقم  )المادة  الفيدرالي  السجن  إلى  التعرض  األمر  لهذا  انتهاًكا 
األمر. هذا  على  تعديالت  إدخال  في  الحق  وحدها  للمحكمة   

المنقحة KRS( 403.730( و 456.040. كنتاكي  قوانين  االستماع.  لتاريخ ووقت جلسة  المرفقة  االستدعاءات  انظر 
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قرارات قضائية تكميلية: بعد أن دراسة المحكمة للطلب المقدم واإلحاطة الكافية بموضوعها، وجدت أن االدعاءات تكشف عن وجود خطر مباشر وقائم يتمثل في q العنف 
المنزلي وسوء معاملة q العنف في أثناء اللقاءات الغرامية وسوء معاملة q التحرش 

q االعتداء الجنسي.
وبناًء عليه، أمرت المحكمة بالتالي:

q   :منع الُمدّعى عليه من إجراء أي احتكاك أو تواصل مع مقدم الطلب أو غيره من األشخاص الخاضعين للحماية المذكورين أدناه
                             

q باستثناء ما يلي: ترى المحكمة أن االتصال أو التواصل المحدودين ضروري، وعليه يُسمح بهما، في الحاالت التالية:  
 

q  أن يبقى الُمّدعى عليه في جميع األوقات وفي جميع األماكن على بعد مسافة ال تقل عن                           من األقدام )بحد أقصى 500 قدم( عن مقدم الطلب وجميع
األشخاص اآلخرون الخاضعون للحماية بموجب هذا األمر.

q  باستثناء ما يلي: يُسمح لألطراف بالبقاء في المكان )األماكن( المشتركة التالية على مسافة تزيد عن 500 قدم في ظل الظروف المحدودة والمعايير المحددة المشار إليها:
المنطقة المشتركة / العنوان:  

الظروف / المعلمات:  
المنطقة المشتركة / العنوان:  

الظروف / المعلمات:  
المنطقة المشتركة / العنوان:  

الظروف / المعلمات:  
q  بالنظر إلى أن مقدم الطلب قد أثبت وجود خطر محدد وواضح، فإنه يُمنع على الُمّدعى عليه االقتراب إلى  أو ضمن مسافة )مسافات( محددة من المكان )األماكن( الموضحة

أدناه:
من األقدام.      الموقع: 
من األقدام.      الموقع: 
من األقدام.      الموقع: 

	q تُُستثنى الحاالت اآلتية مما سبق:  
.  

q .منع الُمّدعى عليه من بيع أو إتالف أي ممتلكات تخص األطراف المعنية أو التصرف فيها بأي صورة كانت
q    )إخالء الُمّدعى عليه لمحل اإلقامة الذي يتشارك فيه مع أطراف الدعوى، والذي يقع في )حدد العنوان 

 

q   و 403.320 و 403.822 فإن الوصاية المؤقتة على KRS( 403.270( وفقًا للمعايير المحددة في قوانين كنتاكي المنقحة 
 

تُمنح لـ .     
q   :تُمنح حيازة الحيوانات األليفة المنزلية المشتركة التالية لمقدم الطلب

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

q  حدد( الُمّدعى عليه بأخذ أمتعته وممتلكاته الشخصية من محل اإلقامة المشترك بين األطراف الكائن على q يُسمح لمقدم الطلب أو q )ضع عالمة في مربع اختيار واحد(
العنوان(                                                                                              ويتم توجيه سلطات إنفاذ القانون لتقديم المساعدة الالزمة.

q  بهدف المساعدة في القضاء مستقباًل على األفعال ذات الصلة بالعنف األسري أو اإليذاء الجسدي أو العنف في إطار العالقات الغرامية أو التحرش أو االعتداء الجنسي
  
 
 

                                                                  )ال يجوز للمحكمة إصدار أمر لمقدم الطلب باتخاذ إجراء إيجابي. قوانين كنتاكي المنقحة 403.740 و 456.060(

اإلصدار القاضيتاريخ 

يُشكل خرق هذا األمر ازدراًء لهذه المحكمة، وقد يترتب على ذلك توجيه اتهامات جنائية.  ويحق لكل رجل ضبط قضائي توقيف الُمّدعى عليه دون استصدار مذكرة توقيف بناًء على سبب محتمل بحدوث انتهاك 
لهذا األمر. وللمحكمة وحدها الحق في إدخال تعديالت على هذا األمر. يجوز لمقدم الطلب أو الُمّدعى عليه طلب تعديل األمر.

تُرسل نسخ إلى: 
السجل الجنائي؛ مقدم الطلب؛ كاتب المحكمة في مقاطعة محل اإلقامة المعتاد لمقدم الطلب، إذا كان مختلفًا؛ وكالة إنفاذ القانون / المركز التنظيمي المسؤول عن اإلدخاالت في شبكة معلومات 

 .)CHFS( إنفاذ القانون المعينة بتنفيذ القوانين؛ المكتب المحلي لدائرة الخدمات المجتمعية )(؛ وكالة )وكاالتLINK( قوانين كنتاكي

يرجى التأكد من أن المعلومات المدونة في الحقول أعاله كاملة ومقروءة. إذا كانت المعلومات المدونة في حقل واحد أو أكثر غير صحيحة، فقد ال يتم إدخال األمر في شبكة معلومات قوانين 
.)LINK( كنتاكي
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