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PETITIONER المدعي                                                                                                                                                                        
ضد      Last األخير     Middle األوسط     First االسم األول  

  
RESPONDENT المدعى عليه             

Last األخير     Middle األوسط     First االسم األول  

 PO :رمز أمر االستدعاء      AOC-275
نسخة معدلة رقم 1-16

صفحة 1 من 1
حكومة كنتاكي

www.courts.ky.gov     محكمة العدل
KRS 403.730; 403.735; 456.040;

456.050
مذكرة استدعاء بخصوص أمر حماية
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موقع المحكمة       التاريخ     الموعد  

إثبات التسليم  هذه المستندات:
q تم تسليمها بموجب تسليم نسخ طبق األصل:

__________________________________________

q لم يتم التسليم )السبب(: _____________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
       توقيع الموظف المسؤول عن التسليم

التاريخ: ______________________________
الموعد: ________ q صباًحا   q مساًء.

كنتاكي. من  صادرة  ناري  سالح  حمل  رخصة  تسليم  تم   q

بمعرفة: ___________________________________المحكمة المحلية
ترسل نسخ إلى:

ملف القضية المودع في المحكمة:   
المدعي  

CHFS دائرة الخدمات المحلية المجتمعية، مجلس خدمات األسرة والصحة  
كاتب المحكمة  في المقاطعة الكائن فيها محل اإلقامة المعتاد للمدعي، إذا كان مختلفًا عن المذكور  

فيما سبق  
جهاز تطبيق القانون/ مركز المراسالت المسؤول عن اإلدخاالت التي تقيد في شبكة معلومات قوانين  

كنتاكي.  
أجهزة تنفيذ القانون المسؤولة عن توصيل  بريد المحكمة   

تحقق من أن كل البيانات الواردة في المربعات كاملة ومقروءة بوضوح.  
دون تسجيل المعلومات الصحيحة في كل مربع، قد  

.LINK ال يتم إدخال األمر في شبكة معلومات قوانين كنتاكي  

للرد على هذه االدعاءات.  إذا كان لديك أنت والمدعي أطفال، يجب عليك تقديم- عند المثول أمام المحكمة-   إقرار ضريبة الدخل وقسائم الدفع أو كشوفات أصحاب العمل 
لتوثيق الدخل  في حال إصدار أمر بتحمل نفقة إعالة طفل مؤقتة.  إذا كنت تدير عماًل مستقاًل، يجب عليك تقديم اإليصاالت وكشوفات المصروفات.

q   مسلح وخطر q   حيازة سالح   تحذير:  
المحكمة   _________________ في  ضدكم  قضائية  دعوى  رفع  تم  بأنه  بموجبه  إخطاركم  يتم  أعاله:   المذكور  عليه  المدعي  إلى  كنتاكي  حكومة 
التي  المستندات  في  يرد  لما  وفقًا  اإلنصاف  بموجبها  يلتمس  الذي  المدعي  يدعيها  وقائع  على  الدعوى  وتنص  بالمقاطعة،  المحلية  المحكمة  أو  الدورية 
يلي: لما  وفقًا   q الدورية  المحكمة    q المحلية  المحكمة  أمام   q جلسة  لحضور  استدعاءك  بموجبه  يتم  هذه.  االستدعاء  مذكرة  مع  لكم  تسليمها  يتم 

القاٍضي أو كاتب المحكمة:

التاريخ:

بيانات المدعى عليه
________________________________________________________________________________ الحالي:  اإلقامة  محل 
_________________________________________________________________________________ المعتاد:   اإلقامة  محل 
_________________________________________________________________________________ المهنة:           
_________________________________________________________________________________ العمل:    صاحب  اسم 
________________________________________________________________________________ العمل:  صاحب  عنوان 

_____________________________________________________ الدراسية(:  المراحل  في  اليزال  كان  )إذا  الكلية  المعهد/  المدرسة/ 
_________________________________________________________________________________________ العنوان: 

 الجهاز المسؤول بعن التسليم:

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

دعوى رقم: 

محكمة     ______________________

مقاطعة:       

دائرة    ______________________
PROTECTIVE ORDER 

SUMMONS


