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 محكمة الدعاوى العامة

 ، أوهايو       بمقاطعة

 
        

       رقم القضية  : الملتمس

        

 العنوان )عنوان بريدي اَمن(
: 

 القاضي/ 

       المسؤول القضائي 

        

  : المدينة، الوالية، الرمز البريدي 
   
 طلب دعوى ازدراء المحكمة  : 

 ضد 
 

 خاص بأمر حماية مدني ضد العنف العائلي  

 ( 3113.31)المادة  أو عالقة المواعدة
 :  

        

  : المستجيب
        

  : العنوان
        

  : المدينة، الوالية، الرمز البريدي 
 

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

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

 العامة.

 
       المستجيب يطلب من المحكمة أن تحكم أن الملتمس  

 ضد العنف العائلي  أمر الحماية المدني قد قام بازدراء المحكمة لمخالفته واحد أو أكثر من أحكام 

   /  / _________ أمر الحماية  المدني ضد العنف في عالقة المواعدة الصادر في 

 لألسباب المذكورة أدناه. 

 
 انتهك المستجيب أمر الحماية المدني من خالل    .1 

 )اختر كل البنود التي تنطبق(:   

 إيذائي أو شخص آخر محمي   

 إضراري أو محاول إضراري أو شخص آخر محمي   

 تهديدي أو شخص آخر محمي    

 تعقبي أو شخص آخر محمي   

 مالحقتي أو شخص آخر محمي    

 مضايقتي أو التحرش بي أو شخص آخر محمي   

 علىَّ أو شخص آخر محمي   _______فرض عالقات جنسية    

 ارتكاب جريمة ذات طابع جنسي ضدي أو شخص آخر محمي    

 
       فشل المستجيب في إخالء محل اإلقامة الكائن في   .2

  
 تدّخل المستجيب في ملكيتي الحصرية لمحل اإلقامة الكائن في   .3
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 البنود التي تنطبق(:وعالوة على ذلك، قام المستجيب بالتالي )اختر كل  

 إلغاء الخدمات  

 إلغاء التأمين  

 تعطيل خدمات االتصاالت )الهاتف، اإلنترنت، أو التلفاز(  

 تعطيل توصيل البريد  

 تعطيل توصيل أية مستندات أو أشياء أخرى  

  
فشل المستجيب في تسليم المفاتيح أو فتّاحات الجراج لمحل اإلقامة التي منح أمر الحماية المدني الملتمس حق استخدامها   .4

  الحصري.  
  

دخل المستجيب أو تدخل في محل اإلقامة، المدرسة، العمل، محل العمل، مراكز الحضانة، أو مقدمي رعاية الطفل   .5

 لألشخاص المحميين.

  

 انتهك المستجيب شرط االبتعاد ألمر الحماية المدني. .6

  
 انتهك المستجيب شرط عدم االتصال ألمر الحماية المدني )اختر كل البنود التي تنطبق(:  .7

 نشر صور، فيديوهات، أو لقطات أخرى لي أو شخص آخر محمي على وسائل التواصل االجتماعي  

 وسائل التواصل االجتماعي اإلشارة إليَّ أو شخص آخر محمي على   

 المراقبة اإللكترونية لي أو شخص آخر محمي  

  

 فشل المستجيب في تسليم مفاتيح السيارة التي منح أمر الحماية المدني الملتمس حق استخدامها الحصري.  .8

  

 و أتلف، أو أخفى، أو تخلّص من ملكية شخصية أو حيوانات منزلية مخالفاً بذلك أمر الحماية المدني. نقل المستجيب، أ .9

  

 أعاق المستجيُب الملتمَس عن استرداد الحيوانات المنزلية الخاصة بالملتمس مخالفاً بذلك أمر الحماية المدني.     .10

  

 سبّب المستجيب أو شّجع شخصاً آخر على القيام بأعمال محظورة بأمر الحماية المدني. .11

  

انتهك المستجيب أمر الحماية المدني بحيازة، استخدام ، حمل، جلب، أو الفشل في تسليم سالح قاتل، بما في ذلك األسلحة   . 12

 النارية، أو ذخيرة.

  

 )الحضانة(.المستجيب انتهك التخصيص المؤقت لحقوق ومسؤوليات الوالدين الملتمس   . 13

  

 المستجيب انتهك أمر الزيارة. الملتمس   . 14

  

 انتهك المستجيب شرط نفقة الطفل أو الزوجة بحسب أمر الحماية المدني. . 15

  

 مخدرات غير المشروعة مخالفاً بذلك أمر الحماية المدني.استعمل المستجيب أو استحوذ على الكحول أو ال . 16

  
 المشورة المأمور به مخالفاً بذلك أمر الحماية المدني. المستجيب فشل في حضور برنامج الملتمس   . 17

  

تدخل المستجيب في إجراءات نقل الخدمة الالسلكية، أو منع تشغيل جهاز على الشبكة، أو جلب التزامات تعاقدية أو مالية  . 18

 .   إضافية فيما يتعلق بالخدمة الالسلكية التي يتم نقلها مخالفاً بذلك أمر الحماية المدني

  
 )إذا احتجت مساحة أكثر، أرفق صفحة إضافية(:انتهاكات أخرى ألمر الحماية المدني أو شرح إضافي  . 19
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أقسم أو أؤكد أن اإلجابات أعاله حقيقية، وكاملة، ودقيقة على حد معرفتي.  أنا أفهم أن تقديم بيانات مزيفة في هذا المستند قد ينتج 

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

 . 2921.11بمقتضى المادة 

 

  

           

 التاريخ   توقيع الملتمس / المستجيب 

  

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

 

       

  توقيع محامي الملتمس 
        

  االسم
       

  العنوان

       

  رقم ترخيص المحامي
      

 الهاتف
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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 الطلب وأي وثائق مرفقة على العنوان أدناه وكما يلي: (4)(C)65.1بموجب المادة 

      

 
 البريد المسجل مع طلب إيصال االستالم   خدمة شخصية   

       أخرى )حدّد(   

 
       أخرى )عنوان(:    

 البريد المسجل مع طلب إيصال االستالم   خدمة شخصية   

       أخرى )حدّد(   

 
 تعليمات خاصة للشريف: 

      

      

      

 
       

 توقيع المحامي أو الملتمس 

 
 إيصال اإلبالغ 

 
 .        _____ 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:

 


