
 

FA-2A (1/12) Abuse Prevention Order (2 of 2) – Arabic (06/14) 

 أمر منع إساءة المعاملة
من القانون العام( 209A)الفصل 

 2من  2صفخة 

 دعوى رقم 

   محكمة ماساشوسيتس االبتدائية      

 

 .________________________. تقارير الشرطة موجودة على ملف في قسم دائرة شرطة51

 . مذكرة اعتقال قائمة بحق المدعى عليه/عليها:51

 (#PCF)______________________________ )رقم الدعوى( _________________________________________

 إلى ____________________________________________________________________________________

 )دوائر( شرطة _________________________ وجود تهدٌد فوري أو أذى جسدي على المدعً/المدعٌة. تم إصدار إشعار إلى قسم دائرة. 51

 ______________________________________. بواسطة      الهاتف      غٌر ذلك 

 ب. إشعار إلى دائرة إنفاذ القانون
مر المثول أمام المحكمة(، وتقدٌم تبلٌغ تسلٌم اإلشعار إلى هذه المحكمة. إذا تم ٌقوم ضابط إنفاذ قانون مناسب تسلٌم المدعى علٌه/علٌها بالٌد نسخة عن الشكوى ونسخة مصدقة عن هذا األمر )وأوا. 5

 __________المدعى علٌه/علٌها: ___________________تحدٌد هذا المربع     ، فإنه ٌتم إتباع طرٌقة التبلٌغ البدٌلة التالٌة، لكن فقط فً حالة عدم التمكن من تسلٌم هذه النسخ بالٌد إلى 

 احب هذا األمر نموذج معلومات المدعى علٌه/علٌها.ٌص. 2

 __________.تم تبلٌغ المدعى علٌه/علٌها بالٌد من قبل مأمور المحكمة: االسم ______________________________________ التارٌخ ________________3

 صباحا        األمر             وقت  تارٌخ األمر 

 مساء                                 

                        

األمر انتهاءتارٌخ   توقٌع القاضً 

 اسم القاضً طباعة

ٌنتهً سرٌان مفعول األوامر أعاله وغٌرها من األوامر الالحقة بتارٌخ االنتهاء المشار إلٌه. جلسات االستماع التً سٌتم 
 ها فً التوارٌخ واألوقات المشار إلٌها.عقدها للنظر فً استئناف و/أو تعدٌل األوامر سوف ٌتم عقد

 تارٌخ جلسة االستماع القادمة: ______________________________________

 ________فً قاعة محكمة    مساء   صباحا         فً الساعة _________________     

 تعديل / تمديدج. 
 حضر/ت       لم ٌحضر/تحضر إلٌها المدعً/المدعٌة و      حضر/ت       لم ٌحضر/تحضر إلٌها المدعى علٌه/علٌها. تم إصدار هذا األمر بعد انعقاد جلسة استماع     

 األمر السابق الصادر بتارٌخ _____________________________، وذلك على النحو التالً:تعديل أن ٌتم  أمرت المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 أخرى (ت)تعديالتعديلتارٌخ انتهاء هذا األمر )انظر أدناه(            تمديدلقد تم       

 

 

 لن ٌتم إعادتها حٌث أن من شأنها تشكٌل إساءة معاملة محتملة ضد المدعً/المدعٌة. 22. المواد التً تم تسلٌمها بموجب الفقرة تسليم السالحتم استئناف أمر     

 )الشهر/الٌوم/السنة( تارٌخ انتهاء األمر  )الشهر/الٌوم/السنة(تارٌخ هذا التعدٌل

 مساء   4_________________ عند الساعة 

 توقٌع القاضً

 اسم القاضً طباعة

 وقت التعدٌل ________________
 صباحا             مساء               

 ________فً قاعة محكمة    مساء        صباحا    فً الساعة _________     تارٌخ جلسة االستماع القادمة ________________ 

 تعديل / تمديدد. 
 إلٌها المدعى علٌه/علٌها.تم إصدار هذا األمر بعد انعقاد جلسة استماع      حضر/ت       لم ٌحضر/تحضر إلٌها المدعً/المدعٌة و      حضر/ت       لم ٌحضر/تحضر 

 بتارٌخ _____________________________، وذلك على النحو التالً: األمر السابق الصادرتعديل أن ٌتم  أمرت المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 أخرى (ت)تعديالتعديلتارٌخ انتهاء هذا األمر )انظر أدناه(            تمديدلقد تم       

 

 

 شأنها تشكٌل إساءة معاملة محتملة ضد المدعً/المدعٌة.لن ٌتم إعادتها حٌث أن من  22. المواد التً تم تسلٌمها بموجب الفقرة تسليم السالحتم استئناف أمر     

 تارٌخ انتهاء األمر )الشهر/الٌوم/السنة(  تارٌخ هذا التعدٌل)الشهر/الٌوم/السنة(

 مساء   4_________________ عند الساعة 

 توقٌع القاضً

 اسم القاضً طباعة

 وقت التعدٌل ________________
 مساء     صباحا                       

 ________فً قاعة محكمة    مساء   صباحا         فً الساعة _________     تارٌخ جلسة االستماع القادمة ________________ 

 هـ. أمر محكمة سابق تم إنهاؤه

 تم إنهاء أمر المحكمة السابق هذا. ٌجب على أجهزة إنفاذ القانون إتالف جمٌع سجالت هذا األمر.

 بناء  على طلب المدعً/المدعٌة. تم إنهاؤه

 توقٌع القاضً

 اسم القاضً طباعة

 وقت األمر                          صباحا   تارٌخ األمر )الشهر/الٌوم/السنة(

 مساء                                        

 القاضً /مسجل)مساعد( مكتب اإلثباتنسخة حقٌقٌة، مصادقة كاتب )مساعد كاتب(  القاضً األول أو قاضً القضاة –شاهد 
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