
محكمة ماساشوسیتس االبتدائیة   شكوى للحمایة من إساءة المعاملة رقم الدعوى –الستخدام المحكمة فقط 
 2من  1) صفحة 209A(القانون العام، الفصل 

محكمة المقاطعة  محكمة بوسطن البلدیة  أ
  

 قسم  المحكمة العلیا  محكمة الوصایة والعائلة 

 ب

  /المدعیة (الشخص الذي یطلب الحمایة)اسم المدعي

 د

اسم الشھرة للمدعى علیھ/  اسم المدعى علیھ/علیھا (الشخص المتھم بإساءة المعاملة)
 علیھا، إن وجد

 أنثى       الجنس   ذكر  

 ت

 سنة 18أنا دون سن        
 قام وقد سنة، 18 سن دون أنا 

وھو __________________________ (عالقتھ بالمدعي) بتعبئة طلب 
 الحمایة نیابة عني.

 سنة من العمر أو أكثر 18المدعى علیھ/علیھا یبلغ /تبلغ  
 ذ

 المدعى علیھ/علیھا والمدعي/ المدعیة ھما:
البعض        بعضھمامتزوجان حالیاً من 

 كانا متزوجین من بعضھما البعض سابقاً 
لیسا متزوجان، لكن تربطھما عالقة قرابة أو زواج؛ 

 وعلى وجھ التحدید، المدعى علیھ/علیھا ھو/ھي 

 والدا طفلي أو أطفالي
 لیسا أقارب، لكنھما یعیشان في نفس المنزل
 كانا في السابق أعضاء نفس األسرة المنزلیة

 ثد على عالقة مواعدة أو خطوبة أو كانا سابقاً كذلك

حسب معرفتي، یمتلك/تمتلك المدعي علیھ/علیھا األسلحة و/أو الذخیرة و/أو بطاقة 
 تعریف األسلحة أو رخصة حمل األسلحة التالیة:

 ج

ھل ھناك أیة إجراءات محكمة مسبقة أو قائمة في أیة والیة أو دولة ذات عالقة بطالق 
أو خلع أو نقفة أو االنفصال القانوني أو منع إساءة المعاملة بین  المدعي/المدعیة 

والمدعى علیھ/علیھا؟       

 ال        نعم       

ن كان الجواب نعم، یرجى تزوید اسم المحكمة، ونوع القضیة، وتاریخھا و (إن توفر) 
 رقم الدعوى.

 ر

 سنة؟ 18ھل لدى المدعى علیھ/علیھا أطفال دون سن 
  نعم ال 

كان الجواب نعم، على المدعي/المدعیة تعبئة األجزاء المناسبة على الصفحة رقم  إن
2 

 ح
 بتاریخ أو حوالي _______________________________________________________ عانیت من إساءة المعاملة عندما قام المدعى علیھ/ علیھا:

 بمحاولة التسبب بأذى جسدي لي  بتعریضي للخوف من أذى جسدي خطیر وشیك 
 دي لي                بالتسبب في التورط في عالقة جنسیة بالقوة أو التھدید أو اإلكراهبالتسبب بأذى جس 

 خ

 وبناًء علیھ، أطلب من المحكمة:
جسدي أن تأمر المدعى علیھ/ علیھا بالتوقف عن إساءة معاملتي سواء بإیذائي أو تھدیدي  أو محاولة إیذائي، أو تعریضي للخوف من أذى    .1

 خطیر وشیك، أو باستخدام القوة أو التھدید أو اإلكراه على التورط في عالقات جنسیة.
 أن تأمر المدعى علیھ/علیھا بعدم االتصال بي إال إذا خولتھ/ھا المحكمة للقیام بذلك. .2
  المدعي/المدعیة.النموذج السري لمعلومات (أ) أن تأمر المدعى علیھ/علیھا ترك مسكني واالبتعاد عنھ: انظر/ي  .3

 إن كان المسكن شقة في بنایة أو منزل عائلي متعدد، حدد/ي المربع  
 النموذج السري لمعلومات المدعي/المدعیة.(ب) (أ) أن تأمر المدعى علیھ/علیھا ترك مكان عملي واالبتعاد عنھ: انظر/ي  
 النموذج السري لمعلومات المدعي/المدعیة.المدعى علیھ/علیھا ترك مدرستي واالبتعاد عنھا: انظر/ي  (ج) (أ) أن تأمر 

 .    (أ) أن تأمر بعدم إدراج عنوان سكني في األمر الصادر عنھا.4
 (ب) أن تأمر بعدم إدراج عنوان مكان عملي في األمر الصادر عنھا. 

 ي في األمر الصادر عنھا.(ج) أن تأمر بعدم إدراج عنوان مدرست
 لة:. أن تأمر المدعى علیھ/علیھا بدفع ________________ دوالر لي تعویضاً عن الخسائر التالي التي تكبدتھا كنتیجة مباشرة إلساءة المعام5

6. أن تأمر المدعى علیھ/علیھا، كالتزام قانوني لقیامھ/ھا بذلك، بدفع إعانة مؤقتة لي.  

 أو أطفالي القاصرین. من ھذه الشكوى المتعلقة بطفلي القاصر 2. أن تأمر بتنفیذ الفرج القضائي المطلوب على صفحة 7
 أن تأمر بما یلي:_________________________________________________________________________ .8
 بدتھا، دون إشعار. أن تأمر بتنفیذ الفرج القضائي الذي طلبتھ، فیما عدا ما یتعلق باإلعانة المؤقتة لي و/أو طفلي/أطفالي والتعویض عن الخسائر التي تك9

احتمالیة حقیقیة لحدوث خطر فوري من إساءة المعاملة. أدرك أنھ إذا أصدرت المحكمة مثل ھذا األمر المؤقت،   مسبق إلى المدعى علیھ/علیھا لوجود
مة في ذلك الیوم أیام عمل للبت فیما إذا كان یجب استئناف األمر المؤقت أم ال، وأنھ علّي أن أمثل أمام المحك 10فإنھا ستحدد جلسة استماع في غضون 

 إن كنت أرغب في استئناف األمر القضائي. 
التاریخ 

 (الشھر/الیوم/السنة)
 توقیع المدعي/المدعیة

X 
 یرجى إكمال تعبئة ھذه الشھادة على خلفیة ھذه الصفحة

للعقوبات الجنائیة. لمزید من  ھذا طلب إلصدار أمر مدني لحمایة المدعي/المدعیة من أیة إساءة معاملة مستقبلیة. ویمكن أن تشكل تصرفات المدعى علیھ/علیھا جریمة تخضع
 عاملة المزعومة.المعلومات حول تعبئة شكوى جنائیة، یمكنكم التحدث مع مكتب محامي المقاطعة لتحدید مكان حدوث واقعة إساءة الم
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