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مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

والية ميشيغان

النسخة الثالثة  -مقدم االلتماس (باللون الزهري)
النسخة الرابعة  -النسخة ال ُمعادة (باللون األصفر)

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

رقم الدعوى:

التماس بغرض
تعديل أو تمديد أو إنهاء
أمر حماية شخصية

الدائرة القضائية
المقاطعة

عنوان المحكمة:

رقم هاتف المحكمة:
			

		
اسم مقدم االلتماس

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

اسم المطعون ضده وعنوانه ورقم هاتفه:

السن

السن

ضد

التماس
					
 .1إنه في
التاريخ

		
.2
		
		

أصدرت هذه المحكمة أمر حماية شخصية.

أ) أنا المطعون ضده .أطلب من المحكمة عقد جلسة استماع بغرض
ب) أنا مقدم االلتماس .أطلب من المحكمة عقد جلسة استماع بغرض تعديل األمر.
األمر.
إنهاء
تمديد
ج) أنا مقدم االلتماس .أطلب من المحكمة

تعديل

إنهاء األمر.

وضح السبب الذي يجعلك ترغب في تعديل أو تمديد أو إنهاء األمر .إذا تم تحديد المربع 2أ ،يجب أن يقدم ال ُمدعى عليه "سبب وجيه" ،إذا كان قد تم إصدار الحكم بعد جلسة استماع كاملة بالمحكمة أو إذا كان قد مر
أكثر من  14يو ًما منذ إصدار الحكم بحضور طرف واحد.

		

 .3لدى صديق أقرب يتقدم بااللتماس بالنيابة عني .أقر بأن هذا الصديق األقرب شخص بالغ يتمتع باألهلية بموجب القانون.

التاريخ

توقيع الطرف مقدم االلتماس

أكمل إخطار جلسة االستماع هذه فقط
في حال تحديد المربع 2أ أو 2ب أعاله.

إخطار جلسة االستماع

نخطركم بتحديد موعد لجلسة االستماع بغرض تعديل التماس أمر الحماية الشخصية الصادر في هذه القضية أو تمديده أو إنهائه.
القاضي:
التاريخ:
الوقت:
الموقع:
يرجى التواصل مباشرة ً مع المحكمة التخاذ الترتيبات الالزمة عند الحاجة إلى استخدام وسائل خاصة للوصول إلى المحكمة بسبب اإلعاقة أو إذا كنت بحاجة إلى مترجم شفوي
للغة أجنبية للمساعدة في المشاركة بشكل كامل في إجراءات المحكمة.
يمكن للمحكمة أن تُعدل أو تزيد مدة أو تُنهي األمر حتى وإن لم تحضر جلسة االستماع .ولكن من المهم لك أن تحضر.

التاريخ

توقيع الطرف مقدم االلتماس

MCL 600.2950, MCL 600.2950a, MCR 3.707

MOTION TO MODIFY, EXTEND, OR TERMINATE PERSONAL PROTECTION ORDER

CC 379 (6/17) ARABIC

إثبات اإلعالن

									

التماس لتعديل /تمديد/إنهاء
أمر الحماية الشخصية
رقم الدعوى

إلى المحضر :عليك القيام بتسليم نسخ االلتماس الخاص بتعديل أمر الحماية الشخصية أو تمديده أو إنهائه وتقديم إثبات اإلعالن لكاتب 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 طرفًا أو مسوؤالً عن طرف اعتباري وبأن( :يُشترط التوثيق في الشهر العقاري)

لقد سلمت نسخة من التماس تعديل أمر الحماية الشخصية أو تمديده أو إنهائه عن طريق:
بريد مسجل ،واقتصار التسلم إلى الطرف غير مقدم االلتماس (إيصال اإلقرار مرفق) بتاريخ:
إعالن شخصي
اسم الطرف غير مقدم االلتماس

سل إليه اإلعالن بالكامل
العنوان ال ُمر َ

اليوم ،التاريخ ،الوقت

لقد عملت جاهدًا بنفسي على إرسال نسخة من التماس تعديل أو تمديد أو إنهاء أمر الحماية الشخصية إلى الطرف التالي ولم أتمكن من استكمال اإلعالن.
اسم الطرف غير مقدم االلتماس

سل إليه اإلعالن بالكامل
العنوان ال ُمر َ

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

األميال المقطوعة

$
الرسوم المفروضة على كتابة
عنوان غير صحيح

الرسوم

التوقيع

$
األميال المقطوعة

$

الرسوم

إجمالي الرسوم

$

$

				
تم التوقيع والقسم أمامي في
التاريخ

تنتهي صالحية تفويضي في تاريخ			:
التاريخ

االسم (كتابة أو طباعة)
اللقب

				
مقاطعة
التوقيع:

 ،ميشيغان.

وكيل كاتب المحكمة /كاتب العدل

كاتب العدل ،والية ميشيغان ،مقاطعة
إقرار اإلعالن
أقر بأنني تسلمت نسخة من االلتماس الخاص بأمر الحماية الشخصية بغرض تعديله أو زيادة مدته أو إنهائه في

									
اليوم ،التاريخ ،الوقت

توقيع الطرف مقدم االلتماس

)MCR 2.105(A)(2

.

