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لألغراض اآلعالمية فقط وليس لإليداع

األصل  -المحكمة
النسخة األولى  -القاضي/موظف المهام (باللون األخضر)
النسخة الثانية  -المطعون ضده (باللون األزرق)

مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

والية ميشيغان

النسخة الثالثة  -مقدم االلتماس (باللون الزهري)
النسخة الرابعة  -النسخة المُعادة (باللون األصفر)

رقم الدعوى:

التماس
أمر حماية شخصية
(غير منزلي)

الدائرة القضائية
المقاطعة

عنوان المحكمة:

رقم هاتف المحكمة:

		
اسم مقدم االلتماس

اسم المدعى عليه وعنوانه ورقم هاتفه:

السن

عنوان ورقم الهاتف الذي من خالله يمكن للمحكمة الوصول إلى مقدم االلتماس

السن

ضد

	.1لم يتزوج كل من الشاكي والمُدعى عليه ،وال أقاما في المنزل نفسه معًا وال يوجد طفل مشترك بينهما،
وال كانا على عالقة مشتركة.
غير معروف.
		 يتطلب عمل المطعون ضده/ضدها أن يحمل سالحً ا ناريًا.
.2
يوجد

 .3أ)

ال يوجد

رقم الدعوى

ب)

		
رقم الدعوى
		

دعاوى أخرى معلقة بهذه المحكمة أو بأي محكمة أخرى بحق الطرفين.
اسم المحكمة والمقاطعة والوالية أو اإلقليم

يوجد

ال يوجد

اسم القاضي

أوامر/أحكام أخرى صادرة من هذه المحكمة أو من أي محكمة أخرى بحق الطرفين.

اسم المحكمة والمقاطعة والوالية أو اإلقليم

 .4أريد الحصول على أمر حماية شخصية لألسباب اآلتية:

اسم القاضي

ُتذكر الواقعة (يُرفق طيه أوراق أخرى إضافية).

 .5أقدم هذا االلتماس بموجب القوانين المدوَّ نة بوالية ميشيغان 600.2950أ( )1وأتقدم إلى هيئة المحكمة بطلب منحي أمر حماية شخصية ضد المطعون ضده كي ال
		 أ .يطاردني على النحو المحدد بالقوانين المدوَّ نة بوالية ميشيغان 750.411ح والقوانين المدوَّ نة بوالية ميشيغان 750.411ط ،اللذين يشمل على سبيل المثال ال الحصر:
					 مالحقتي أو الظهور على مرأى مني.
					 الظهور في مكان عملي أو محل إقامتي.
					 االقتراب مني أو مواجهتي في مكان عام أو في ملكية خاصة.
					 الدخول أو المكوث بأي عقار أملكه أو أستأجره أو أقيم به.
					 إرسال بريد أو غيره من المراسالت إليّ .
				 االتصال بي هاتفيًا.
					 وضع أي غرض أو إرساله إلى العقار الذي أملكه أو أستأجره أو أقيم به.
					 التهديد بقتلي أو إيذائي جسديًا.
					 شراء أو حيازة سالح ناري.
					 أخرى:
		 ب)	نشر رسالة باستخدام أي وسيلة من وسائل االتصاالت بما في ذلك اإلنترنت أو الكمبيوتر أو أي وسيلة إلكترونية أخرى عمالً بالقوانين المدوَّ نة بوالية ميشيغان
750.411ق.
	.6أطلب الحصول على أمر من طرف واحد نظرً ا الحتمال وقوع إصابة أو خسارة أو ضرر غير قابل للجبر خالل ذلك الوقت بين اآلن وجلسة االستماع أو ألن اإلخطار
ذاته قد يؤدي إلى إحداث إصابة أو خسارة أو ضرر غير قابل للجبر قبل صدور األمر.
 .7لدى صديق أقرب يتقدم بااللتماس بالنيابة عني .أقر بأن هذا الصديق األقرب شخص بالغ يتمتع باألهلية بموجب القانون.

التاريخ

MCL 600.2950a, MCR 3.703

توقيع مقدم االلتماس/صديقه األقرب

)PETITION FOR PERSONAL PROTECTION ORDER (NONDOMESTIC

CC 377 (6/19) ARABIC

إثبات اإلعالن

رقم الدعوى

التماس أمر حماية
شخصية (غير منزلي)

إلى المحضر :عليك إرسال النسخ من التماس أمر الحماية الشخصية وإيداع إثبات اإلعالن لدى كاتب المحكمة .في حالة عدم التمكن من استكمال اإلعالن يجب إعادة هذا األصل
وجميع النسخ إلى كاتب المحكمة.

شهادة /إقرار باإلعالن /عدم اإلعالن
شهادة مأمور التنفيذ
أقر أنا مفوض األمن أومساعد مفوض األمن أو محضر المحكمة أو مأمور التنفيذ
المكلف أو محامي الطرف (القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان [2.104أ][)]2
(ال يُشترط التوثيق في الشهر العقاري)
بأن:

أو

إقرار المحضر
وبعد حلف اليمين القانونية حسب األصول ،أقر بأنني شخص بالغ وكامل األهلية
القانونية ولست طر ًفا أو مسوؤالً عن طرف اعتباري وبأن( :يُشترط التوثيق في
الشهر العقاري)

أرسلت نسخة من التماس أمر الحماية الشخصية عن طريق
واقتصار التسلم إلى المطعون ضده (إيصال اإلقرار مرفق)
إعالن شخصي بريد مسجل،
بتاريخ
اسم المطعون ضده

اليوم ،التاريخ ،الوقت

العنوان المُرسَ ل إليه اإلعالن بالكامل

لقد عملت جاه ًدا بنفسي على إرسال نسخة من التماس أمر الحماية الشخصية إلى المطعون ضده التالي ولم أتمكن من استكمال اإلعالن.
اسم المطعون ضده

العنوان المُرسَ ل إليه اإلعالن بالكامل

أقر بأن العبارات المذكورة أعاله صحيحة على حد معرفتي ومعلوماتي واعتقادي.
رسوم اإلعالن

األميال المقطوعة

الرسوم المفروضة على كتابة
عنوان غير صحيح

األميال المقطوعة

$
$

التوقيع

الرسوم

$

الرسوم

إجمالي الرسوم

$

$

االسم (كتابة أو طباعة)
اللقب

				
مقاطعة

				
تم التوقيع والقسم أمامي في
التاريخ

التوقيع:

تنتهي صالحية تفويضي في تاريخ				:
التاريخ

وكيل كاتب المحكمة /كاتب العدل

كاتب العدل ،والية ميشيغان ،مقاطعة
إقرار اإلعالن
أقر بأنني استلمت نسخة من التماس أمر الحماية الشخصية بتاريخ

توقيع المطعون ضده

)MCR 2.105(A

اليوم ،التاريخ ،الوقت

.

 ،ميشيغان.

