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

2من  1صفخة 

دعوى رقم 

محكمة ماساشوسٌتس االبتدائٌة    

معلومات اسم المدعً/المدعٌة
المدعى 
علٌه/علٌه

ا

اسم الشهرة، إن وجد اسم وعنوان المدعى علٌه/علٌها

تارٌخ المٌالد اسم وعنوان المحكمة
سنة()الشهر/الٌوم/ال

ذكر الجنس

أنثى

مكان الوالدة

رقم الضمان االجتماعً 
خانات فقط( 4)آخر 

XXX-XX- 

رقم الهاتف أثناء النهار )       (

رقم الهاتف الخلوي

.عقوبتها الحبس أو الغرامة أو كالهماانتهاك هذا األمر هو جرٌمة جنائٌة 
(فقط تنطبق التً هً تحدٌدها ٌتم التً البنود: )علٌها/علٌه للمدعى التالٌة مراألوا المحكمة أصدرت لقد . أ

.المعاملة إساءة من فوري خطر لحدوث  قوي إحتمال هناك بأنه حددت المحكمة ألن به مسبق إشعار دون األمر هذا إصدار تم 

 _________________الشرطة ضابط_______________شرطة مقس:  إلى أدناه اسمه الوارد القاضً من الهاتف بواسطة األمر هذا إبالغ تم

  باستخدام أو وفوري، خطٌر جسدي أذى من للخوف المدعٌة/المدعً تعرٌض أو جسدٌا   المدعٌة/المدعً إٌذاء محاولة أو التهدٌد أو باإلٌذاء سواء المدعٌة/المدعً معاملة إساءة بعدم نأمرك .1

 .جنسٌة عالقات فً المدعٌة/المدعً طلتورٌ اإلكراه أو التهدٌد أو القوة

 على ٌاردات____ بعد على تبقى وأن آخر، شخص خالل من أو مباشر بشكل سواء   ذلك، غٌر أو إلكترونٌا   بالمكاتبة، أو بالهاتف أو شخصً بشكل سواء المدعٌة،/بالمدعً االتصال بعدم نأمرك .2

 9 و 8 األقسام فً به المسموح النحو على االتصال( أ: هً األمر هذا فً بها المسموح الوحٌدة واالستثناءات. ذلك تطلب/ٌطلب أو تسمح/ٌسمح ٌةالمدع/المدعً أن بدا لو حتى المدعٌة/المدعً من األقل

 .ذلك المحكمة قانون أو القانون ٌتطلب عندما المحكمة لدى بها تقدمت أوراق عن نسخا   بذلك، مخول آخر موظف أي أو العمدة أو البرٌد بواسطة المدعٌة،/المدعً إلى اإلرسال( ب أو أدناه؛ 11 و 10 و

 سكن مكان  لِمعِرفة مبرر لدٌك ٌكون مكان أي فً أو فً الكائن أدناه، 10 و 8 األقسام فً به مسموح هو ما باستثناء المدعٌة،/المدعً سكن مكان عن فورا   وتبتعد تترك بأن نأمرك .3

 أو مرافق أٌة إغالق فً التسبب أو إغالق عدم آخر؛ ساكن أي أو المدعٌة/للمدعً تعود ممتلكات أٌة تدمٌر عدم للشرطة؛ المسكن لذلك مفاتٌح أٌة تسلٌم( أ بـ ٌضا  أ المحكمة تأمرك كما. المدعٌة/المدعً

 .المعتادة القانونٌة اإلجراءات باستثناء المسكن، ذلك بامتالك المدعٌة/المدعً حق فً األشكال من شكل بأي التدخل عدم( ج) و المدعٌة،/للمدعً تعود برٌد وسٌلة

بترك مبنى الشقة كاملة  أو أي منزل عائلً متعدد آخر ٌقع فٌه مسكن المدعً/المدعٌة واالبتعاد عنه فورا . إذا ما تم تحدٌد هذا المربع، فإن المحكمة تأمرك أٌضا  

 _____________________________________________________________________ فً الكائن المدعٌة/المدعً عمل مكان عن باالبتعاد نأمرك أ.4

______________________________________________________________________ فً الكائن المدعٌة/المدعً مدرسة مكان عن باالبتعاد .ب نأمرك4

 .مراأل على المدعً/المدعً سكن عنوان ٌظهر ال بأن المحكمة .أ تأمر5

 .األمر على المدعً/المدعً عمل عنوان ٌظهر ال بأن المحكمة .ب تأمر5

 .األمر على المدعً/المدعً مدرسة عنوان ٌظهر ال بأن المحكمة تأمر .ج 5

 :المدعٌة/للمدعً أسماؤهم التالٌة األطفال على الوصاٌة منح ٌتم. 6

العمراالسمالعمراالسم

سواء بشكل شخصً أو بالهاتف أو بالمكاتبة، إلكترونٌا  أو غٌر ذلك،   مرك بعد االتصال باألطفال المدرجة أسماءهم أعاله أو بأي من األطفال المدرجة أسماءهم تحت وصاٌة المدعً/المدعٌة أدناه،. نأ7
 ت على إذن خطً من المحكمة بغٌر ذلك.سواء  بشكل مباشر أو من خالل شخص آخر، وأن تبقى على بعد ________منهم إال إذا حصل

 كما نأمرك أٌضا  بالبقاء بعٌدا  عن المدرسة )المدارس( ومؤسسة )مؤسسات( الرعاٌة النهارٌة أو غٌرها التالٌة:

العمراالسمالعمراالسم

مسموح بها فقط على النحو التالً )ٌمكن إصدار أمر بذلك من قبل محكمة اإلثبات والعائلة فقط(: 6. زٌارات األطفال المدرجة أسماءهم فً القسم 8

___________________ )االسم(ٌُسمح فقط بزٌارات ٌشرف علٌها وبحضور __________________)االسم(  فً األوقات التالٌة:_________________وأن ٌقوم بها_________
نقل األطفال من وإلى هذه الزٌارات ٌتم من قبل ___________________________________________)طرف ثالث(، ولٌس من قبلك أنت.

نقل األطفال من وإلى مكان الزٌارة ٌتم من قبل ___________________________ )االسم(، طرف ثالث، ولٌس من قبلك أنت.
سائل النصٌة       غٌر ذلك _____________________________ٌمكنك االتصال بالمدعً/المدعٌة لترتٌب هذه الزٌارات. وٌمكن أن ٌتم االتصال بواسطة      الهاتف        البرٌد اإللكترونً       الر

إعانة مالٌة على النحو التالً:أن تدفع/ي  . نأمرك9

رسال الدفعات إلى دائرة اإلٌرادات على العنوان دوالر كإعانة مالٌة للطفل كل _______________ )شهر/أسبوع( بواسطة حجوزات الدخل من خالل دائرة اإلٌرادات. وعلى المدعى علٌه/علٌها إ_____________      
حتى تبدأ اقتطاعات صاحب العمل. Boston, MA 02205-5144، 55144البرٌدي: ص. ب. 

 _____________________________._________ دوالر كإعانة مالٌة طفل  كل _______________ )شهر/أسبوع( مباشرة إلى المدعً/المدعٌة بإرسال الدفعات عبر البرٌد إلى ________      

عً/المدعٌة بإرسال الدفعات عبر البرٌد إلى ______________________________._____________ دوالر كإعانة مالٌة للمدعً/المدعٌة كل _____________ )شهر/أسبوع(  مباشرة إلى المد     
أوامر أخرى: ____________________________________________________________________________________________     

مع المدعً/المدعٌة. من مقر الشرطة فً أي وقت تتفق/تتفقٌن علٌه. ٌمكنك أخذ أغراضك الشخصٌة 10 
______ ___________ دوالر عن الخسائر التً تكبدها/تكبدتها كنتٌجة مباشرة إلساءة المعاملة، وأن ٌدفع هذا التعوٌض كامال  قبل تارٌخ _______بتعوٌض المدعً/المدعٌة بمبلغ  . نأمرك11

.إلثبات فً هذه المحكمةالبرٌد مباشرة إلى المدعً/المدعٌة      من خالل مكتب ابواسطة      
قسم شرطة _______________ أو ضابط الشرطة الذي ٌبلغك هذا األمر جمٌع األسلحة ورخص . هناك احتمالٌة كبٌرة لوجود خطر فوري عن إساءة المعاملة. نأمرك بأن تقوم فورا  بتسلٌم 12

ح الخاصة بك، إن وجد، وبطاقة تعرٌف األسلحة، إن وجدت.تعرٌف األسلحة. لقد تم بشكل فوري وقف رخصة حمل السالاألسلحة و بطاقات 

 .ٌجب علٌك فورا  تسلٌم المواد المذكورة أعاله وأن تتمثل لجمٌع األوامر األخرى فً هذه القضٌة
  .18باستثناء بعض الحاالت المحددة، فإن شراء و/أو حٌازة ذخٌرة أثناء سرٌان مفعول هذا األمر ٌعتبر جرٌمة فدرالٌة U.S.C. §§ 922(g)(8) 529و. 

من هذا األمر، الذي ٌنطوي على تقدٌم إعانة مالٌة للمدعً/المدعٌة و/أو أطفاله/ها القاصرٌن. وبموجب هذا، نأمرك أن  5سوف تسمع المحكمة الشهادة واألدلة األخرى المتعلقة بالقسم  ،عند موعد جلسة االستماع القادمة. 31

أٌة سجالت مالٌة بحوزتك )بما ٌشمل آخر كشف لك لعائدات الضرٌبة وآخر قسٌمة راتب لك( لتكون بمثابة دلٌل على دخلك الحالً. تجلب معك فً جلسة االستماع القادمة
 كما نأمرك أن  .31

ضر، مع محامً أو بدونه، لرد أي تمدٌد أو تعدٌل لهذا األمر. إذا لم ٌحضر/تحضر المدعى علٌه/علٌها، ٌجب أن ٌحضر المدعً/المدعً إلى جلسة االستماع، وإال سٌنتهً مفعول هذا األمر. ٌمكن للمدعى علٌه/علٌها أن ٌحضر/تح

 هذا األمر قبل وقت بطالنه المحدد. ٌمكن تمدٌد أو تعدٌل األمر على النحو الذي ٌحدده القاضً. بوجود مبرر مقنع، ٌمكن للمدعً/المدعٌة أو المدعى علٌه/علٌها التماس تعدٌل
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