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والية ميتشيجن

إخطار بالحقوق بعد صدور
حكم بإنهاء الحقوق الوالدية
(قانون األحداث)

دائرة المحكمة – دائرة األسرة
مقاطعة

رمز نظام المعلومات القضائية :بدائل العنف األسري

الملف رقم
االلتماس رقم
رقم تليفون المحكمة

عنوان المحكمة

 .1يبشأن اآلتي
(االسم (األسماء) ،اسم الشهرة (أسماء الشهرة) ،تاريخ الميالد)

 .2إنه بتار يخ

تاريخ

تم إصدار حكم بإنهاء الحقوق الوالدية الخاصة بك للطفل (األطفال) المذكور اسمه (أسمائهم) أعاله.

 .3يحق لك ما يلي:
أ.رفع دعوى استئناف في محكمة االستئناف بوالية ميتشيجن على الحكم الصادر بإنهاء حقوقك الوالدية أو تتقدم بطلب إلعادة النظر في نفس المحكمة خالل  14يوما من تاريخ
صدور حكم إنهاء حقوقك الوالدية.
محام
ب .توكيل محامي لرفع دعوى استئناف  /لطلب إعادة النظر ،وإذا لم تستطع تحمل دفع أتعاب المحامي ،فسوف تقوم المحكمة بتعيين محامي لك .إذا كنت ترغب في توكيل
ٍ
تقوم المحكمة بتعينه لك يجب أن تتقدم بهذا الطلب الموجود على الصفحة األخرى لهذا النموذج خالل  14يوما* من تاريخ اإلخطار الشخصي أو اإلخطار البريدي بالحكم
الصادر بإنهاء حقوقك الوالدية أو خالل  14يوما من تاريخ صدور الحكم برفض طلب مقدم بعد قرار المحكمة في حينه.
 .4إذا قامت المحكمة بتعيين محام إلتمام إجراء رفع االستئناف فستقوم المحكمة بتزويد المحامي بأجزاء من نسخ الوثائق المكتوبة وسجالت المحكمة المطلوبة لرفع هذا االستئناف.
 .5يتواصل التزامك بدعم الطفل حتى تُعدل محكمة مختصة االلتزام أو تنهيه ،أو التقدم بطلب تبني أو رفع الوصاية عن الطفل عبر إجراء قانوني.
عرفة لك كما يلي:
 .6إضافة إلى الحقوق السابقة فأنت تمتلك الحق في التحكم بنشر المعلومات ال ُم ّ
أ .يمكنك تقديم نموذج إلى السجل المركزي للتبني إلدارة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميتشيجن الذي يسمى "موافقة \ رفض اآلباء للكشف عن معلومات للمتبنَى البالغ".
في أي وقت .يمكنك بهذا النموذج (تتوافر نسخ منه في جميع دوائر المحكمة أو مكاتب إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية) الموافقة أو رفض اإلفصاح والكشف عن المعلومات
اآلتية التي تحدد هويتك ومنها:
• اسمك عند انتهاء فترة حقوقك الوالدية.
• أحدث اسم وعنوان لك المسجلين في ملف السجل المركزي للتبني.
يمكنك استخدام هذا النموذج في أي وقت إذا غيرت رأيك بشأن الموافقة أو رفض لكشف عن معلومات تحدد هويتك.
ب .يمكنك أن تحدث اسمك وعنوانك بإرسال هذه المعلومات مكتوبة إلى ملف السجل المركزي للتبني.
سيكشف عن أي معلومات تحدد الهوية المذكورة
مالحظة :إذا لم تقدم "موافقة \ رفض اآلباء للكشف عن معلومات المتبنَى البالغ" أو إذا قمت بإلغاء رفض سابق قُدم من قبل فبالتالي ُ
في البند  6للطفل إذا طلبها عندما يبلغ من العمر  18عاما .إذا قام أحد األبوين السابقين بتقديم طلب لرفض الكشف عن معلومات تحدد الهوية لم يتم إلغاؤه فبالتالي لن يتم الكشف
عن هذه المعلومات الخاصة به.
*مالحظة :يجب تقديم طلب األحقية في خالل  14يو ًما من حكم ينهي حقوق األبوة .الوثيقة ) .MCR 7.204(A)(1يجب تقديم طلب إذن استئناف في خالل  21يو ًما من سريان الحكم
الذي يتم استئنافه .الوثيقة ) .MCR 7.205(A)(1ال ينبغي تحت أي ظرف منح حق طلب إذن استئناف من أجل استئناف حكم ينهي حقوق األبوة في حالة تقديم الطلب بعد أكثر من
 63يو ًما من دخول الحكم حيز التنفيذ ،أو في حالة التقديم بعد أكثر من  63يو ًما من تقديم طلب ينكر إعادة النظر أو إعادة الجلسة.
الوثيقة ).MCR 3.993(C

(من فضلك انظر الوجه اآلخر لصفحة طلب تعيين محام من قبل المحكمة)
تاريخ اإلخطار البريدي \ الخدمة
ال تكتب شيئا تحت هذا الخط – خاص بالمحكمة فقط

)MCL 712A.21, MCL 710.27a, MCR 3.977(l), MCR 3.992, MCR 7.204(A)(1)(c

)ADVICE OF RIGHTS AFTER ORDER TERMINATING PARENTAL RIGHTS (JUVENILE CODE

JC 44 (4/18) ARABIC

رقم القضية
رقم الشكوى

استشارة حول الحقوق بعد حكم ينهي حقوق األبوة وطلب محامي ()04/18

طلب محام ُمعين من قبل المحكمة
أطلب من المحكمة تعيين محام لرفع دعوى استئناف أو تقديم طلب إلعادة النظر في الحكم الصادر بإنهاء حقوقي الوالدية.
ال أستطيع تحمل مصاريف أتعاب المحامي وأطلب تعيين محامي من قبل المحكمة .قمت بإكمال جدول البيانات المالية أدناه .أفهم وأعي جيدا أنني قد أؤمر بدفع جزء أو كل مصاريف أتعاب هذا المحامي
للمحكمة .أفوض المحكمة باالستفسار والحصول على المعلومات المتعلقة بذلك من صاحب العمل الخاص بي ،الدائنين ،واآلخرين الذين لديهم معلومات عن ظروفي المالية بغرض مساعدة المحكمة
في تحديد أهليتي لتعيين محامي.
التوقيع
االسم (من فضلك قم بكتابته)
العنوان
البلدة ،الوالية ،الرقم البريدي

أكمل هذا الجدول المالي إذا كنت تريد محاميًا يُعين من قبل المحكمة.

رقم التليفون

الجدول المالي

 .1السكن
منزل مستأجر

 .2الحالة االجتماعية
أعزب

 .3الدخل

منزل تمليك

أعيش مع أسرتي

غرفة \ مدرسة داخلية

متزوج

مطلق

منفصل

أ .اسم وعنوان صاحب العمل

األشخاص الذين تعولهم:

ب .فترة التوظيف

ج .متوسط الدخل

أسبوعي

إجمالي:

شهري
دوالرا صافي:

العدد

نصف شهري
دوالرا

د .مصدر دخل آخر (اكتب قيمته الشهرية ومصدره) [وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بوالية متشجن ،إعانة برنامج الرعاية الصحّية للمحاربين القدامى إيجار  ،معاش ،دخل الزوج أو الزوجة ،إعانة بطالة ،إعانة طفل ،إلخ]

 .4أصول

حدد قيمة السيارة ،المنزل ،الودائع البنكية ،سندات ،أسهم إلخ

 .5التزامات

الرهن  ،إعانة الطفل ،إلخ
وجه الحسابات إلى بنودها اإليجار الشهري  ،أقساط المدفوعات ،مدفوعات ّ

 .6السداد

أفهم وأعي جيدا أني قد أؤمر بسداد جزء أو كل أتعاب المحاماة ومصاريف الدفاع عني للمحكمة.

أقر بموجب عقوبة ازدراء المحكمة بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة حسب علمي ودرايتي وقناعاتي.

التاريخ

التوقيع.

