FOR INFORMATIONAL USE ONLY - NOT FOR FILING
لألغراض اآلعالمية فقط وليس لإليداع

األصل  -المحكمة
النسخة األولى -شبكة معلومات تنفيذ القوانين (إن وجدت)
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مصدق عليه من المكتب اإلداري لمحكمة الوالية

والية ميشيغان
الدائرة القضائية
المقاطعة

أمر بشأن التماس
بتعديل أمر الحماية الشخصية
أو تمديده أو إنهائه

رقم الدعوى:

رقم هاتف المحكمة:

عنوان المحكمة:
اسم مقدم االلتماس

ضد

اسم المدعى عليه وعنوانه ورقم هاتفه:

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

القاضي:

التاريخ:

رقم العضوية في نقابة المحامين

 .1قُدم هذا الطلب بعد جلسة االستماع.
تبين للمحكمة اآلتي:
 .2تم تقديم التماس بما يلي:
أ -تعديل أمر الحماية الشخصية الصادر بتاريخ
ب -تمديد تاريخ انتهاء أمر الحماية الشخصية الصادر بتاريخ
ج -إنهاء أمر الحماية الشخصية الصادر بتاريخ
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أ -الظروف التي يستمر سريانها مما يستدعي تمديد أو تعديل األمر.
ب -الظروف غير الموجودة مما يستدعي تمديد أو تعديل األمر.
ج -الظروف غير الموجودة مما يستدعي استمرار مدة سريان األمر.

حكمت المحكمة بما يلي:
 .4قبول التماس تعديل أمر الحماية الشخصية              كامالً .
 .5تم تمديد أمر الحماية الشخصية من
يحفظ كاتب المحكمة هذا األمر مع

تاريخ االنتهاء الحالي

جزئيًا     .وسوف يتم إصدار أمر حماية شخصية مُعدل.
                   إلى

تاريخ االنتهاء الجديد

     .

اسم وكالة تنفيذ القانون

المنوطة بإدراج تاريخ االنتهاء الجديد في نظام شبكة معلومات تنفيذ القانون  .يستمر سريان شروط أمر الحماية الشخصية الحالي باستثناء ما يتعلق بتاريخ االنتهاء الجديد.
 .6قبول التماس إنهاء أمر الحماية الشخصية  .يكمل كاتب المحكمة إجراءات حذف القيد من شبكة معلومات تنفيذ القانون (نموذج  )MC 239لدى الهيئة المعنية بتنفيذ القانون
الواردة في األمر السابق.
 .7رُفض التماس تعديل أمر الحماية الشخصية أو تمديده أو إنهائه ومن ثم فإن أمر الحماية الشخصية الحالي ينتهي في تاريخ ذلك األمر.
 .8يسري هذا األمر عند التوقيع عليه.
التاريخ

القاضي

شهادة باإلرسال عبر البريد

تعليمات لمقدم االلتماس :يجب عليك إرسال هذا األمر إلى الطرف اآلخر عبر البريد باإلضافة إلى إثبات التاريخ والتوقيع أدناه وإيداع نسخة من شهادة اإلرسال بالبريد هذه لدى
كاتب المحكمة في أقرب وقت ممكن.
أقر بأنني قمت في تاريخه بإرسال نسخة من هذا األمر إلى األطراف أو محاميهم من خالل توجيه رسالة عبر بريد من الدرجة األولى إلى آخر عناوين معلومة لهم كما هو
منصوص عليه في القواعد الصادرة عن محكمة ميشيغان (2.107ج)(.)3

التاريخ
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