
 شكوى للحماية من إساءة المعاملة

2من  2صفحة ( 209A)القانون العام، الفصل 

دعوى رقم –الستخدام المحكمة فقط 

محكمة ماساشوسيتس االبتدائية    

مسائل متعلقة باألطفال

محكمة من محاكم دول الكومنولث أو أٌة  هل ٌعرف/تعرف المدعً/المدعٌة أو شارك/شاركت فً أٌة دعوى قائمة أو أقٌمت فً أٌةدعاوى ذات عالقة:   - أ
طفل/أطفال الطرفٌن؟( والٌة أو دولة تتعلق برعاٌة أو وصاٌة )بما ٌشمل أٌة إجراءات رعاٌة وحماٌة أو وصاٌة

نعم                ال
على النحو الذي تقتضٌه القاعدة الثامنة من قانون المحكمة  تعبئة وتقدٌم شهادة إفصاح رعاٌة مشفوعة بالقسم أو دعوى وصاٌةإن كان الجواب نعم، على المدعً/المدعٌة 

سجل  وت من مكتب كاتب القاضً أاالبتدائٌة، وكذلك تقدٌم نسخ عن الوثائق الذي ٌقتضٌها القانون. ٌمكن الحصول على نموذج الشهادة المشفوعة بالقسم وغٌرها من المعلوما
 دائرة اإلثبات فً المحكمة.

 هناك أٌة إجراءات محكمة سابقة أو قائمة لدى أي محكمة من محاكم دول الكومنولث أو أٌة والٌة أو دولة تتعلق بنزاع بٌن المدعً/المدعٌة هل دعاوى ذات عالقة: - ب
والمدعى علٌه/علٌها حول األبوة أو األمومة؟

نعم             ال 

 الوصاية: - ج

الوصاٌة على الطفل القاصر أو األطفال القاصرٌن للطرفٌن: ألتمس 

العمراالسم  العمراالسم 

 من المحكمة أن تأمر المدعى علٌه/علٌها بعدم االتصال بالطفل القاصر التالً /األطفال القاصرٌن التالٌٌن إال إذا صرحت له/لها المحكمة ألتمس: االتصال باألطفال - د

بذلك:

العمراالسمالعمراالسم

____________________________________وراء هذا الطلب هً: _____________________________________ األسباب المحددة

______________________________________________________________________________________________ 
مدعى علٌه/علٌها االبتعاد عن المدرسة / المدارس ومركز /مراكز الرعاٌة النهارٌة التالٌة )ٌرجى إدراج أسماءها وعناوٌنها(: من المحكمة أن تأمر ال ألتمس      

____________________________________________________________________________________________________

عليه/عليها أساء/ت معاملة الطفل/األطفال أعاله، فإنه يمكن تقديم شكوى منفصلة نيابة عن كل طفل.إذا ادعى/ادعت المدعي/المدعية أن المدعى 

أوامر إن قدم/ت المدعً/المدعٌة هذه الشكوى فً محكمة اإلثبات والعائلة، فٌحق للمدعً/المدعٌة طلب إصدار أمر زٌارة. الزيارات:  - ذ
:من المحكمة ألتمسفٌما ٌتعلق بالزٌارات،  ة من هذا النوع غير متوفرة في المحاكم األخرى.الزيار

السماح بالزٌارات.  
أن تأمر بعدم إجراء أٌة زٌارات بٌن المدعى علٌه/علٌها وطفلنا القاصر/أطفالنا القاصرٌن.  

السماح بالزٌارات فقط فً مراكز الزٌارة التالٌة ______________________     

___________________________، وأن تكون الزٌارة من قبل ____________________________ )االسم(    

 قط بزٌارات ٌشرف علٌها _____________________________________)االسم(السماح ف     

فً األوقات التالٌة:__________________________________________________________________________    

________________)االسم(_________________________، وأن تكون الزٌارة من قبل _____________________________

ٌنقل طفلنا القاصر/أطفالنا القاصرٌن.فقط إذا كان هناك طرف ثالث  أن تأمر بالزٌارة     

غٌر ذلك    

اإلعانة المؤقتة - ر

ً تحت وصاٌتً.ألتمس من المحكمة أن تأمر المدعً علٌه/علٌها، الذي/التً ٌترتب علٌه/علٌها التزام قانونً بالقٌام بذلك، بدفع إعانة مؤقتة ألي أطفال   

لمدعٌةتوقٌع المدعً/االتارٌخ
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