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 محكمة الدعاوى العامة

 ، أوهايو       بمقاطعة

 

         

       رقم القضية  :  الملتمس 

    

  :   

         

       القاضي/المسؤول القضائي  :  العنوان )عنوان بريدي اَمن(

        

  :  المدينة، الوالية، الرمز البريدي 
   

  :        /        /        تاريخ الميالد: 
   

 التماس ألمر حماية مدني من المطاردة  :  ضد 

 ( 2903.214 )المادة 

       :  

  التماس ألمر حماية مدني من الجرائم ذات الطابع الجنسي   المستجيب 

 ( 2903.214 )المادة

       :  

العنوان )إذا كان عنوان المنزل غير معروف، يجوز استخدام  

 عنوان العمل( 
 

 

       :  

   المدينة، الوالية، الرمز البريدي 

  :  

 عاماً أو أكبر  18سن المستجيب          /        /        تاريخ الميالد: 

 

ج  إذا كنت تطلب أن يظل عنوانك سّرياً، برجاء أن تكتب عنواناً بريدياً حيث يُمكنك استالم البريد بشكل آمن.  إذا كنت مشتركاً في برنام

 الوالية، برجاء أن تستخدم عنوان صندوق البريد المعطى لك. هذه االستمارة ضمن السجالت العامة.سّرية العناوين لوزير شؤون 

 

        ______________  أنا أو أحد الشهود نحتاج مترجم لغة أجنبية باللغة .1

 للمحكمة العليا. 88أو مترجم لغة اإلشارة األمريكية بموجب القاعدة رقم  

  

(.  كما يطلب الملتمس تحديد موعد للمحاكمة  D)2903.214طبقاً للمادة   ال أريد أمر حماية من طرف واحد )طوارئ(   أريد أنا  .2

 في جلسة كاملة، حتى في حالة منح أمر الحماية من طرف واحد أو رفضه أو عدم طلبه. 

  

 من يحتاج الحماية؟  .  3

 أنا  

 أطفالي القصر   

 فرد من األسرة أو أهل البيت وليس طفالً قاصراً   

        ون آخر  

  

ك  لقد أدرجت أدناه جميع أفراد األسرة أو أهل البيت الذين يحتاجون إلى حماية، غيري أنا أو الشخص الذي أقدم االلتماس نيابة عنه.  )اتر .  4

 تضف أشخاصاً آخرين من أفراد األسرة أو أهل البيت(  لمهذا البند فارغاً إن 
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 يعيش مع الملتمس  العالقة بالملتمس    تاريخ الميالد  االسم 

 ال نعم     /   /        

 ال نعم     /   /        

 ال نعم     /   /        

 ال نعم     /   /        

 ال نعم     /   /        

 
 أمر حماية مدني من المطاردة. يطلب الملتمس   .5 

 
أن تصف واقعتين أو أكثر منذ زمن قريب مما جعلك تعتقد أن المستجيب سيسبب لك ضرراً جسدياً أو يسبب )أو قد سبَّب( لك   يجب

 اضطراباً نفسياً.   متى حدثت تلك الوقائع )إن لم تكن تعرف التواريخ بالتحديد، اذكر التواريخ التقريبية(؟ 

 إذا احتجت مساحة أكثر، أرفق صفحة إضافية.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 أمر حماية مدني من جريمة ذات طابع جنسي. يطلب الملتمس  .6
 

أن تصف ما فعله المستجيب لك أو لألشخاص المذكورين في هذا األمر بشكل كامل قدر المستطاع.  ال تحتاج أن تثبت وجود نمط   يجب

 واحد قد يكون كافياً.     فعمل   ،للسلوك
 إذا احتجت مساحة أكثر، أرفق صفحة إضافية.   

       

       

       

       

  

  

االلتماس  للملتمس وألسرته أو أهل بيته المذكورين في هذا   2903.214يطلب الملتمس من المحكمة منح المساعدة بموجب المادة  .7

 بإصدار أمر حماية مدني من المطاردة أو أمر حماية مدني من جريمة ذات طابع جنسي ينص على ما يلي: 

 
 (a )  ،إلزام المستجيب أال يؤذي الملتمس واألشخاص المذكورين في هذا االلتماس باإليذاء، محاولة اإليذاء، التهديد، التعقُّب

 المطاردة، المضايقة، االتصال، فرض عالقات جنسية عليهم، أو ارتكاب جرائم ذات طابع جنسي ضدهم.  

 
 (b )   إلزام المستجيب أن يمتنع عن دخول محل اإلقامة، المدرسة، التجارة، محل العمل، مقدمي رعاية الطفل، أو دور الحضانة

 ف السيارات في تلك المواقع. للملتمس واألشخاص المذكورين في هذا االلتماس، بما في ذلك المباني، األراضي، وأماكن وقو 

  
 (c )   إلزام المستجيب أالا يتدخل في حق الملتمس في شغل محل اإلقامة بما في ذلك إلغاء أي خدمات أو تأمين أو قطع خدمة

 الهاتف، توصيل البريد، أو توصيل أية مستندات أو أشياء أخرى.  

 
 (d )   إلزام المستجيب أالا ينقل، يتلف، يخبئ، أو يتخلص من أي ممتلكات أو حيوانات منزلية يملكها الملتمس واألشخاص

 المذكورين في هذا االلتماس.  
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 (e )  .منح الملتمس اإلذن السترداد الحيوانات المنزلية الخاصة بالملتمس، الموصوفة أدناه، من حوزة المستجيب 

  
 (f )  .إلزام المستجيب أالا يمتلك، يستعمل، يحمل، أو يحصل على أي أسلحة قاتلة، أسلحة نارية، أو ذخيرة 

 
          (g )  ض للخطر صحة أو   إنإلزام المستجيب أن يخضع للمراقبة اإللكترونية، حيث سلوك المستجيب، كما هو موضح أدناه، يُعرا

كذلك يستمر المستجيب، كما هو موضح أدناه، في تمثيل سالمة أو أمان الملتمس واألشخاص المذكورين في هذا االلتماس.  

 إذا احتجت مساحة أكثر، أرفق صفحة إضافية.خطر على الملتمس واألشخاص المذكورين في هذا االلتماس.  

       

       

       

       

  

 
 (h )  :يتضمن األحكام اإلضافية التالية 

       

       

       

       

       

       

 
كما يطلب الملتمس من المحكمة أالا تصدر أية أوامر حماية متبادلة أو أوامر أخرى ضد الملتمس ما لم تستوِف كافة شروط المادة   .8

2903.214(E)(3)   . 

 
الملتمس في كافة  كما يطلب الملتمس أنه إذا كان لدي الملتمس أحد مدافعي الضحايا، أن تسمح المحكمة للمدافع عن الضحايا أن يصحب  .9

 (. L)2903.214مراحل هذه اإلجراءات كما هو مطلوب بموجب المادة 
 

كما يطلب الملتمس أن تمنح المحكمة أية مساعدة أخرى مصممة لضمان سالمة وحماية الملتمس واألشخاص المذكورين في هذا  .10

 االلتماس.

 
لقد أدرج الملتمس قضايا المحكمة )بما في ذلك قضايا الطالق، الحضانة، الزيارة، خدمات األطفال؛ قضايا جنائية قيد النظر أو إدانات   .11

م ؛ الجرائ باالعتداء الجنائي، االعتداء المشدد، االعتداء، التهديد المشدد، التهديد بالمطاردة، التهديد، التعدي المشدد؛ القسوة على الحيوانات

ي ذات الطابع الجنسي؛ أمر عدم االتصال؛ أمر االبتعاد، وأوامر الحماية األخرى( والمسائل القانونية األخرى التي تتعلق بالمستجيب، والت 

 )إذا احتجت مساحة أكثر، أرفق صفحة إضافية.( قد تكون ذات صلة بهذه القضية:   

 

 نتيجة القضية  المحكمة/المقاطعة  رقم القضية  اسم القضية 

                        

                        

                        

 

المستند قد ينتج أقسم أو أؤكد أن اإلجابات أعاله حقيقية، وكاملة، ودقيقة على حد معرفتي.  أنا أفهم أن تقديم بيانات مزيفة في هذا 

عنه حكم بازدراء المحكمة ضدي والذي قد ينتج عنه حكم بالسجن والغرامة، وقد يعرضني أيضاً لعقوبات جنائية عن الشهادة الزور 

 . 2921.11بمقتضى المادة 

 

 

 

             

 التاريخ   توقيع الملتمس 
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 إذا لم يكن لديك محاٍم في هذه القضية، برجاء ترك البيانات أدناه خالية. 

 

              

 رقم ترخيص المحامي   توقيع محامي الملتمس

             

 هاتف المحامي  اسم المحامي   

             

 فاكس المحامي   عنوان المحامي

             

 إيميل المحامي  المدينة، الوالية، الرمز البريدي 
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 محكمة الدعاوى العامة
 ، أوهايو       بمقاطعة

 
        

       رقم القضية  :  الملتمس 

   
 ضد 

 : 
القاضي/المسؤول  

 القضائي
      

        

  :  المستجيب 

 

 طلب خدمة اإلبالغ 

 إلى كاتب المحكمة: 

، برجاء موافاة المستجيب بنسخة من االلتماس، وأمر الحماية من طرف واحد، إن ُمنح، وأي وثائق مرفقة على العنوان (2)(C)65.1بموجب المادة 

 وكما يلي:أدناه 
      

      

 البريد المسجل مع طلب إيصال االستالم  خدمة شخصية   
       وسيلة أخرى )حداد(   

 
       أخرى )عنوان(:    

 البريد المسجل مع طلب إيصال االستالم  خدمة شخصية    
       وسيلة أخرى )حداد(   

 
 تعليمات خاصة للشريف: 

      

      

      

 
  

 توقيع المحامي أو الملتمس  

 

 يصال اإلبالغ إ 

 
 .        تم إبالغ المستجيب في 

 
             

 وكالة إنفاذ القانون  الضابط ورقم الشارة 

        

   التاريخ 

 

 شهادة إرسال البريد من كاتب المحكمة

 
 من       في        تم إرسال اإلخطار بواسطة 

      . 

 

 نائب الكاتب       أشهد: 

 

 


