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ODEL :مستند. الرمز  AOC-JV-31.1
تم تنقيحه في. 8-15

صفحة 1 من 3
حكومةكنتاكي
محكمة العدل 

KRS 31.211; 610.030; 610.060; 610.070; 
610.080; 610.110; 610.120; 635.060;

JCRPP 17, JCRPP 1818

رقم القضية ______________________

محكمة     ]   [    مقاطعة   ]   [   أسرة

مقاطعة_________________________

قسم __________________________

نظًرا لمصلحة: ____________________________________________________________________, وهو طفل

اكتشاف الحقيقة واستنتاجات القانون

بعد أن تلقت المحكمةمشورة كافية توصلت إلى اكتشاف الحقيقة واستنتاجات القانون:

قام الطفل)األطفال( بشكل مناسب بالمثول أمام المحكمة وفق النظام  KRS 610.010 و 610.020  .1

مثّل الطفل المحامي الذي اسمه: _____________________________________________  .2

اكتشفت المحكمةبما ال يدع مجاالً للشك أن الطفل ارتكب المخالفة)المخالفات( التالية:   .3
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

q راجعت المحكمةتقريًرا للتحقيق المسبق للحسم وفق أحكام KRS 610.100 مؤرخ في   .4
._________________________________________  

q تنازل الطفل الذي يمثله المحامي عنتقرير تحقيق الحسم المسبق ، وأن إدارة عدالة األحداث )Department of Juvenile Justice( وافقت على   .5
التنازل حسب المقتضى.  

q عالوة على ذلكتلقت المحكمة التقرير)التقارير( الخطية أو اللفظية التالية:  .6
_________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  

على الرغممن عزم إدارة الرفاه.  )ضع إشارة في مربع واحد إذا كان ذلك قابال للتطبيق.  إذا اكتشفت المحكمة أن اإلستمرارية في المنزل ال تتعارض مع رعاية   .7
الطفل أو أن تسكينه ليس في أفضل مصالح الطفل، ال تضع إشارة فيأي من المربعين(

q استمرارية سكن الطفل في المنزل يتعارض مع رفاهية الطفل؛أو  
q أن تسكين الطفل سيحقق أفضل مصالح الطفل.   

تقريرجهود معقولة. )ضع إشارة في أ, ب, أو ج إذا كان ذلك قابالً للتطبيق. أن العجز في التوصل إلى إحدى هذه االستنتاجات يدل على أن المحكمةتؤمن بأن جهود   .8
معقولة كانت مطلوبة ولكنها لم تبذل.(

q بُذلت جهود معقولة لمنع إزالة الطفل من المنزل.   .a
q إن الجهود المعقولة للحفاظ أو إعادة توحيد الطفل مع اسرته/اسرتها ليست مطلوبة ألن: )ضع إشارة في مربع واحد(  .b

q الوالد قام بتعريض الطفل إلى ظروف مشددة )حسبما هي معرفة في قانون الوالية، التي يمكن أن تشمل على سبيل المثال وليس الحصر   .i
الهجر والتعذيب واالعتداء المزمن واالعتداء الجنسي( أو

q الوالد:   .ii
ارتكب جريمة قتل طفل آخر من أطفاله؛   q

ارتكب جريمة قتل طفل آخر من أطفاله عن طريق الخطأ؛   q
ساعد أو حرض على، حاول، تآمر أو التمس ارتكاب مثل هذا القتل أو القتل عن طريق الخطأ االختياري؛  q

 42U.S.C. بموجب   جنسيًا  المعتدين  سجل  في  بالتسجيل  ألزم  أو  أطفاله،  من  آخر  طفل  على  جنسيًا  اعتدى  أو  طفل؛  على  جنسيًا  اعتدى   q
sec.16913 من مدونة قوانين الواليات المتحدة 42، قانون آدم والش لحماية الطفل وسالمته لسنة 2006؛ أو

q ارتكب جناية اعتداء التي ستؤدي إلى إصابة بدنية خطيرة على الطفل أو طفل آخر للوالد.
q تم اسقاط حقوق الوالدية إكراًها لوالد بخصوص أخ/أخت.  .iii

q  قضايا قانون رفاه الطفل الهندي األحمر ICWA    فقط. بُذلت جهود فعالة لتقديم خدمات إلى أسرة لمنع إزالة  طفل أمريكيهندي أحمر من والده/والدها أو وصي.  .c
هندي أمريكي.

حسب أحكام KRS 610.170 تالحظ المحكمة أن الوالد أو الشخص اآلخر الذي يمارس التحكم أو اإلشراف الحضاني على الطفل  q قادر  q غير قادر على   .9
المساهمة في دعم الطفل أو اإلنفاق عليه أو تعليمه.

DISPOSITION ORDER
PUBLIC OFFENSE
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ODEL :مستند. الرمز      AOC-JV-31.1
تم تنقيحه في. 8-15

صفحة 2 من 3
أمر

لذلك، تأمر المحكمة بموجب هذا المستند:
q بتنازل الطفلعن جلسة سماع منفصلة للحسم.  .1

q  تم فرض غرامة بملغ ___________$.   .2
q  يجب أن يُدفع مبلغ استرداد أو تعويض قدره __________$ من قبل:    .3

المحكمة إعالنًا عن هذا االستماع  تقدم  )إذ  يمارس تحكما حضانيًا _______________________  الذي  الشخص  أو  الوصي  أو  الوالد،   q
وفرصة لكي يتم سماعها واكتشفت أن إخفاق الشخص في ممارسة تحكم أو إشراف معقول كان عامالً كبيًرا في انحراف الطفل(, 

q  الطفل  
__________________________________________________________________________ يلي:  كما    
___________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________   

q يؤمر الطفل بموجب هذا المستند أن يكون تحت إشراف والده q  في منزل الطفل نفسه أو q في منزل   .4
مناسب أو مدرسة داخلية، _____________________ ويخضع للشروط التالية:   

_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

_________ سنوات  ________ شهر   مدة اإلشراف:    _________ أيام    
 :18 JCRPP مراقبة: البنود أو الشروط المفروضة على الطفل، تبعًا ألحكام q  .5

_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

تتولى المراقبة:  
q  قسم عدالة األحداث    

q  المحكمة   
_____________________________________________________ )االسم(  مناسب:  آخر  ثالث  طرف   q   
يتم فرض عقوبات متدرجة من قبل وكالة أو هيئة المراقبة تبعًا ألحكام KRS 635.060)2()b(2.و JCRPP 18 قبل السعي لفرض العقوبات التي تفرضها 

المحكمة لمخالفات المراقبة.
_________ سنوات  ________ شهر   مدة المراقبة:     _________ أيام    

تفرض العقوبات التالية من قبل المحكمة في حالة انتهاك بنود وشروط المراقبة:   
_________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

q االحتجاز: يحبس الطفل في مرفق احتجاز مأمون معتمد أو وفق برنامج احتجاز.  .6
q يبدأ االحتجاز اعتباًرا من: ____________________________________________________________ 	

________ سنوات  ______ شهر   مدة االحتجاز                      _______ أيام    
________ سنوات ______ شهر   q يخضع للمراقبة للفترة التالية:  _______ أيام   	

ويخضع لما يلي:  _______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

q االلتزام: يؤمر الطفل بااللتزام أو إعادة االلتزام في عهدة قسم عدالة األحداث.  .7
	q يبقى الطفل ضمن التسكين المجتمعي حتى تنهي إدارة عدالة األحداث اإلفراج عنه.  	

_________ سنوات ________ شهر   مدة االلتزام:    _________ أيام    
q يراقب االلتزام بموجب الشروط التالية:  	

_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

_________ سنوات ________ شهر   للفترة التالية:     _________ أيام     
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االخفاق في االمتثال لشروط االلتزام بالمراقبة يمكن أن يؤدي إلى فرض العقوبات التالية:  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

q يعلق االلتزام بموجب الشروط التالية:  	

_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

_________ سنوات ________ شهر   للفترة التالية:    _________ أيام    
االخفاق في االمتثال لشروط االلتزام المعلق يمكن أن يؤدي إلى فرض العقوبات التالية:    

_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

توصيات المحكمة االستشارية التي تفوضها KRS 635.060، إن وجدت، بشأن الطفل هي:  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

q )إذا الزم الطفل أو بخالف ذلك تم تسكينه خارج المنزل( يتم إصدار أمر دعم الطفل كما هو مبين في   .8
.KRS 610.170 .أمر دعم الطفل الموحد و/أو أمر استقطاع المرتب/الدخل ،AOC-152 المكتب اإلداري  

q تقدر أجور المحامي التي يسددها قسم الدفاع العام the Department of Public Advocacy بمبلغ ______________________$.   .9
يتم تسديده إلى: ____________________________________________ كاتب محكمة المقاطعة الدورية في أو     

قبل ____________________________, ______2.  
عنوا  / اسمه  يلي  وفيما  الشرع  الوصي   / الطفل  والد   q الطفل    q ضد   $______________________ بمبلغ  المحكمة  تكاليف  تقدير  يتم   q  .10

نه__________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________  

)ال يقدر المبلغ إذا كان الوالد / الوصي ضحية أو صاحب الشكوى(. إذا تم تقدير المبلغ ضد الطفل وحده، يجب تسديده:   
q بالكامل؛     

q باألقساط كما يلي: ___________________________________________________; أو     
q بواسطة العمالة المجتمعية كما يلي، بمعدل الحد األدنى لألجور السائد في الوالية:     

.KRS 610.360)5(  .______________________________________________________________    
q  الوالد أو الوصي: تبعًا ألحكام KRS 610.160، أنت ملزم بالتعاون والمشاركة الفعالة في أي عالج أو برامج أخرى تأمر بها المحكمة للطفل.  إن االخفاق   .11

في عمل ذلك يمكن، بعد السماع بها، أن يعرضك لتهمة إهانة العقوبات التي فرضتها المحكمة.  
q  يحدد موعد مرجعة هذا األمر في تاريخ  ______________________________, ______2 في الساعة ______ q صباًحا q مساًء. يسري مفعول 

هذا األمر لغاية: _____________________________, _______2. هذا هو األمر النهائي والقابل لالستئناف.

ODEL :مستند. الرمز      AOC-JV-31.1
تم تنقيحه في. 8-15

صفحة 3 من 3

التاريخ

	q الذي مشرف/رئيس ____________________________________________ مدرسة في العنوان التالي
 ______________________________________________________________________ التي يدرس فيها الطفل، الذي يعطى إشعار 

.KRS 610.345 )3( هذا الحسم تبعًا ألحكام

 ________________________________________   .2_______ ,_____________________________
الحاكم التاريخ        

التوزيع:
األصل - ملف المحكمة

q الطفل
q محامي الطفل

q والد الطفل/وصي/الشخص الذي يمارس تحكًما أو إشرافا حضانيا
q محامي الحكومة

q تبعًا ألحكام KRS 610.110، يجب أن ترسل نسخة معتمدة من هذا األمر إلى إدارة عدالة األحداث، أو مرفق رعاية الطفل أو وكالة تسكين الطفل التي يلتزم بها 
الطفل.

q المشرف/مدير المدرسة، في حالة تلقيه األمر


