
 نموذج معلومات الُمّدعى علٌه

ٌّة  كما قدمها/ قدمتها المدعً/ المدع
من القانون العام 258Eمن القانون العام أو الفصل  209Aالفصل 

محكمة ماساشوسيتس االبتدائية رقم الدعوى )الستخدام المحكمة فقط(

بعدم التعرض قد ٌصدر. ٌرجى تقدٌم أكبر من أجل تبلٌغه بنسخة عن أي أمر  / علٌهاهذه المعلومات مطلوبة لمساعدة الشرطة على التعرف وتحدٌد مكان الُمّدعى علٌه
 قدر من المعلومات.

د )الشهر/الٌوم/السنة(تارٌخ المٌالعلٌها/اسم الُمّدعى علٌه

مكان الوالدة، إن وجد/علٌهاأسماء أخرى ٌستخدمها الُمدعى علٌه

رقم وثٌقة الضمان االجتماعًول واسم العائلة(اسم األب )االسم األاسم األم قبل الزواج )االسم األول واسم العائلة(

 الجنس

 رذك 

 أنثى

رة؟هل ٌوجد صو الوزن الطول لون الشعر لون العٌنٌن العرق
 مفٌدة جدًا لتحدٌد الهوٌة

ال      نعم 

مزاٌا جسدٌة أخرى )لحٌة، نظارات، ندب، وشم، تجاعٌد، تسرٌحة الشعر(الهٌئة

/علٌهارقم هاتف منزل الُمّدعى علٌه)رقم المنزل، الشارع، المدٌنة، الوالٌة، الرمز( /علٌهاعنوان منزل الُمّدعى علٌه

االسم على باب المنزل/ صندوق  طابق رقم شقة رقم
البرٌد

 ال      نعم   اللغة اإلنجلٌزٌة؟ /علٌهاالُمّدعى علٌه /تفهمهل ٌفهم

؟/تتحدثإن لم ٌكن كذلك، فأٌة لغة ٌتحدث

رقم هاتف العمل/علٌهااسم صاحب عمل / مكان عمل الُمّدعى علٌه

اللقبعنوان العمل )الرقم، الشارع، المدٌنة، الوالٌة، الرمز(

ساعات العملالقسم

 ٌه المدعً علٌه/علٌهاٌمكن أن ٌتواجد ف المكان الذيأماكن خارجٌة(أماكن أخرى قد ٌتواجد فٌها المدعى علٌه / علٌها )أصدقاء، حانات، أقارب، 

أنسب األوقات التً ٌمكن أن نجد فٌها المدعى اللون الطرازصناعةالسنةلوحة ترخٌص المركبة
 علٌه/ علٌها

ٌرجى تقدٌم وصف مختصر(هل لدى المدعى علٌه/علٌها: )

سجل أعمال عنف ضد ضباط الشرطة؟

ال  نعم  

من أي نوع؟  ال  نعم  سجل استخدام /سوء استخدام العقاقٌر أو الكحول؟

من أي نوع؟ال  نعم  استخدام األسلحة، أو رخصة حمل سالح، أو حٌازة سالح؟

من أي نوع؟ال  نعم  مشاكل نفسٌة/عاطفٌة؟

ٌه/علٌهاأٌة معلومات أخرى من شأنها المساعدة فً تحدٌد موقع المدعى عل

توقٌع المدعً/المدعٌةاسم المدعً/المدعٌة طباعةتارٌخ التوقٌع )الشهر/الٌوم/السنة(

X 
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