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والیة فیرمونت 
الدائرة المدنیةالمحكمة العلیا

 الرقم في قائمة الدعاوى الوحدة

 تاریخ المیالد المدعى علیھ تاریخ المیالد عاًما)  16(دون سن اسم الطفل 
 ضد.

 :(تقدیم نیابة عن طفل)معلومات مقدم االلتماس 
  االسم:

 تاریخ المیالد:
 العالقة بالطفل:

 معلومات المدعى علیھ:
  االسم:

 عنوان الشارع:
 الرمز البریدي: الوالیة:   البلدة: 

 عالقة المدعى علیھ بالطفل
 ولي األمر/الوصي

 (صف العالقة) أحد أفراد العائلة  
 شخص یعیش أو عاش في المنزل مع الطفل   
 مواعدة بین الطفل والمدعى علیھتوجد أو كانت ھناك عالقة  
 (صف العالقة) غیر ذلك  

 ھناك قضیة أخرى تضم المدعى علیھ ومقدم االلتماس أو الطفل في المحكمة التالیة: 
 الوالیة:  المقاطعة:   اسم المحكمة: 

 شكوى إلصدار أمر ضد االعتداء الجنسي
I.  االعتداء الجنسي 

 ، اعتدى المدعى علیھ جنسیًا على الطفل القاصر المسمى أعاله: _________________________إنھ بتاریخ (تحدیًدا أو تقریبًا)  .1 
سلوك فاسق وشھواني مع طفل    سلوك فاسق وشھواني 

 اعتداء جنسي مشدد  اعتداء جنسي
 استغالل طفل في فعل جنسي

 جنسي، ووقع الطفل القاصر المسمى أعاله ضحیة للجریمةاالتفاق على فعل 

 إنھ بتاریخ _____________________، تمت إدانة المدعى علیھ باالعتداء الجنسي على الطفل القاصر المسمى أعاله. .2 

II. طلب انتصاف 
 یطلب مقدم االلتماس من المحكمة: 

 إصدار أمر ضد المدعى علیھ بالبقاء بعیًدا عن 

  ذلك: غیر  

 أطلب إصدار أمر طارئ قبل إعالن المدعى علیھ وعقد جلسة استماع بسبب:  

 یمكن العثور على الحقائق الداعمة لھذا الطلب إلصدار أمر حمایة في إفادة مقدم االلتماس الخطیة المشفوعة بیمین المرفقة.
 بتاریخ

 توقیع مقدم االلتماس/المحامي 
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