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دائرة
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األشخاص الخاضعون للحماية بموجب هذا األمر:

_______________________________

مقدم العريضة /المدعى

 qالمدعي _______________________ :تاريخ الميالد________ :
 qالقاصر المرفوع االلتماس نيابة عنه:

			
األخير

االسم __________________________ :تاريخ الميالد________ :
صر آخرون يخضعون للحماية:
 qأشخاص أو قُ َّ

PETITIONER/PLAINTFF

االسم األول

		
األوسط

 qالمدعي مقدم العريضة باألصالة عن نفسه؛ أو

االسم __________________________ :تاريخ الميالد________ :

CO

 qالمدعي مقدم العريضة نيابة عن القاصر المذكور في هذا األمر.

االسم __________________________ :تاريخ الميالد________ :

AL

االسم __________________________ :تاريخ الميالد________ :
ضد

AN

		
األوسط
			
األول
الصلة التي تربطه بالمدعي q :زوج/زوجة qزوج سابق/زوجة سابقة
 qعال قة نشأ عنها طفل د و ن ز و ا ج ر سمي و ال تو جد حيا ة
 qعال قة د و ن ز و ا ج ر سمي بين طر فين
مشتر كة بين ا أل ب و ا أل م
كانا يعيشان معًا سابقًا أو يعيشان معًا حاليًا  qأب/أم  qطفل/طفلة  qزوج األم /زوجة األب  qجد /جدة
 qحفيد /حفيدة  qطفل يعيش في نفس المنزل باعتباره ابن/ابنة في حال كان ذلك الطفلهو المجني عليه
 qفي عالقة عاطفية حالية أو سابقة.

 .لي

لون العينين

_____________________________________________________

RP

تحذير:

حيازة سالح

PU

حكم

دعوى طالق معلقة/دعوى حضانة معلقة/دعوى زيارة وتفقد معلقة

مسلح وخطير

ةم

__________________________________________________

عنوان المدعى عليه__________________________________ :

OS

__________________________________________________

المدعى عليه ارتكب qأفعال المطاردة أوqاالعتداء الجنسي/االغتصاب

ES

__________________________________________________

 qال تنطبق على المدعى عليه أي من العالقات المذكورة فيما سبق لكن المدعي أدعى أن

وثيق

عالمات مميزة_________________________________________ :

ON

ست

رقم رخصة القيادة

LY
.N

تاريخ انتهاء
الصالحية التاريخ

لون الشعر

األخي االسم األول

OT

رقم الضمان االجتماعي

العرق

الجنس

فقط

تاريخ الميالد

الوالية

ات

RESPONDENT/DEFENDANT IDENTIFIERS

RESPONDENT/DEFENDANT

OF

الوزن

الطول

المدعي عليه/الخصم

FI

بيانات المدعى عليه/الخصم

CI

االسم __________________________ :تاريخ الميالد________ :

RM

ية.

AT
I

سم

ON

ةر

AL

قررت المحكمة ما يلي:
تمتعها باالختصاص القضائي على الخصوم وموضوع الدعوى ،ويمنح قانون كنتاكي المدعي عليه إخطار بذلك باإلضافة إلى الفرصة لالستماع إلى أقواله.
يردأدناه المزيد من القرارات واألحكام القضائية المتعلقة بهذا األمر.
q
حكمت المحكمةباآلتي:
منعالمدعي عليه من ارتكاب المزيد من أشكال العنف األسري أو اإليذاء الجسدي والنفسي والعاطفي أو المطاردة أو
q
االعتداء الجنسي/االغتصاب.
منعالمدعى عليه من اإلقدام على أي فعل أو تواصل غير مشروع مع مقدم العريضة/المدعي وجميع األشخاص اآلخرين
q
الخاضعين للحماية الوارد ذكرهم في هذا األمر.
يردأدناه المزيد من الشروط المتعلقة بهذا األمر.
q
ينتهي سريان نفاذ شروط هذا األمر عقب إختتام الجلسة المنصوص عليها في قانون كنتاكي التشريعي المعدل رقم  403.735أوقانون كنتاكي التشريعي المعدل رقم
 456.050ما لم يتم استئناف سريانها أو إلغائها بموجب أمر محكمة الحق.

FO

IN

انظر مذكرة االستدعاء المرفقة لالطالع على تاريخ وموعد انعقاد جلسة.KRS 403.730; 456.040 .

FO

بخالف ذلك ،ينتهي سريان نفاذ هذا األمر خالل ستة ( )6أشهر ،في

;KRS 403.735
.456.050

R

يقتصر استمرار سريان أمر الحماية المستعجل/أمر الحماية الشخصي المؤقت على ستة ( )6أشهر في حال عدم تسليمه .إذا لم يتم تسليم المدعي عليه هذااألمر ولم تلغيه المحكمة

تحذير موجه إلى المدعي عليه:
يجب تنفيذ هذا األمر ،دون الحاجة إلى تسجيله ،من قبل محاكم أي والية ،ومقاطعة كولومبيا ،وأي إقليم أمريكي،
كما يجوز لألراضي القبلية تنفيذه (المادة رقم  2265المنصوص عليها في التشريع  18من مدونة قوانين الواليات المتحدة).(18 U.S.C. Section 2265) .
يترتب على عبور الحدود الوالياتية أو اإلقليمية أو القبلية
بما يشكل انتهاكًا لهذا األمر التعرض إلى الحبس الفدرالي( .المادة رقم  2262المنصوص عليها في التشريع  18من مدونة قوانين الواليات المتحدة).
ال يجوز إال للمحكمة تعديل هذا األمر.

وقد

AOC-275.2
نسخة معدلة رقم 1-16
صفحة  2من 2

قضية رقم:

NT
.

مباشرا وقائ ًما  qناشئًا عن العنف
خطرا
قرارات قضائية تكميلية بعد االطالع على عريضة االلتماس ,واإلحاطة الكافية بموضوعها ،قررت المحكمة أن االدعاءات تشكل
ً
ً
األسري واإليذاء qالجسدي والنفسي والعاطفي و qالمطاردة
 qاالعتداء الجنسي/االغتصاب.

 URT Dلوم
 OCلمع
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ل
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بنا ًء عليه ,أمرت المحكمة بالتالي:
q

منع المدعي عليهمن االحتكاك أو التواصل مع مقدم العريضة (المدعي) وغيره
من األشخاص الخاضعين للحمايةالمذكورين أدناه_______________________________________________________ :
______________________________________________________________________________________
 qتُستثنى الحاالت اآلتية (يجوز التواصل في الحاالت المبينة أدناه)__________________________________________ :
______________________________________________________________________________________

CO

q

ابتعاد المدعي عليه دو ًما بجميع األوقات واألماكن بمسافة ____________ قدم على األقل وال يتجاوز  )500عن
المدعي ,وجميع األشخاص اآلخرين الخاضعين للحماية الوارد ذكرهم في هذا األمر.

AL

 qتُستثنى الحاالت اآلتية مما سبق ذكره___________________________________________________________ :
______________________________________________________________________________________

ات

CI

FI

q

منع المدعي عليه المذكور أعاله ،بعد إثبات المدعي تعرضه لخطر محدد واضح ،من االقتراب
من المواقع المبينة أدناه أو التواجد ضمن المسافة المحددة لكل منها:
الموقع_________________________________________________________________ :
الموقع_________________________________________________________________ :
الموقع_________________________________________________________________ :

فقط

OF

AN

 .لي

OT

__________ قدم.
__________ قدم.
__________ قدم.

منع المدعى عليه من بيع أو إتالف أي ممتلكات تخص األطراف المعنية أو التصرف فيها بأي صورة أخرى.

ON

إخالء المدعي عليه لمحل اإلقامةالذي يتشارك فيه مع الخصوم ،والذي يقع في (حدد العنوان)

وثيق

q

ست

q

LY
.N

ُ qتُستثنى الحاالت اآلتيةمما سبق________________________________________________________________ :
______________________________________________________________________________________

بما يتفقمع  KRS 403.270, 403.320و  ,403.822تُمنح حضانة _________ مؤقتًا
___________________________________________________________________________________________
إلى ______________________________________________________________________________.

حكم

ً
مستقبل على العنف األسري أو اإليذاء الجسدي والنفسي والعاطفي أو المطاردة
بهدفالمساعدة في القضاء
أو االعتداء الجنسي/االغتصاب __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________( .ال يجوز للمحكمة إصدار أمر للمدعي باتخاذ إجراء إيجابي .قوانين كنتاكي التشريعية المعدلة رقم .456.060 ;403.740

PU

q

RP

ةم

OS

q

ES

______________________________________________________________________________________

ةر

AL

سم

ON

AT
I

RM

ية.

يُشكل انتهاك هذا األمر ازدرا ًء لهذه المحكمة ،وقد يترتب على ذلك توجيه إتهامات جنائية .يحق لكل رجل ضبط قضائي توقيف المدعي عليه دون استصدار
مذكرة توقيف بناًء على سبب وجيه يفيد بوقوع انتهاكًا لهذا األمر .ال يجوز إال للمحكمة تعديل هذا األمر .يجوز للمدعي أو المدعي عليه طلب تعديل األمر.

FO
IN
R

القاضي

تاريخ اإلصدار

FO

ترسل نسخ إلى:
ملف القضية المودع في المحكمة؛ المدعي؛ جهاز إنفاذ القانون /المراسالت المسؤول عن اإلدخالت التي تقيد على شبكة معلومات قوانين كنتاكي؛ األجهزة
التنفيذية المختصة بتنفيذ القوانين
األجهزة التنفيذية المختصة بتنفيذ القوانين المنوطة بها ،والدائرة المحلية المعنية بالخدمات المجتمعية (مجلس خدمات األسرة والصحة).
تحقق من أن القيود التي يتم تدوينها في المربعات كاملة ومقروءة .دون تسجيل المعلومات الصحيحة في كل مربع ،قد ال يتم إدخال األمر في شبكة معلومات قوانين كنتاكي.

