
100-00247SM – Complaint for Order Against Stalking OBO a Child (11/2019) 1من   1صفحة 

والیة فیرمونت 
الدائرة المدنیةالمحكمة العلیا 

الرقم في قائمة الدعاوىالوحدة
 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   
 والمدعى علیھتوجد أو كانت ھناك عالقة مواعدة بین الطفل  
 (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 الترّصد
I. الترّصد 

__________________ وبتاریخ (تحدیًدا أو تقریبًا) __________________، قام في أكثر من مناسبة، وبتاریخ (تحدیًدا أو تقریبًا)  
 المدعى علیھ بفعل أو أكثر مما یلي ضد الطفل القاصر المذكور أعاله: 

 اعتدى على الممتلكات  ھدد أو أطلق تھدیدات تتبع أو رصد أو راقب 

II. طلب انتصاف 
 یطلب مقدم االلتماس من المحكمة: 

 إصدار أمر ضد المدعى علیھ بالبقاء بعیًدا عن 

  غیر ذلك:  

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

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

 بتاریخ

 توقیع مقدم االلتماس/المحامي 


	معلومات المدعى عليه:
	علاقة المدعى عليه بالطفل
	هناك قضية أخرى تضم المدعى عليه ومقدم الالتماس أو الطفل في المحكمة التالية:
	I. الترصّد
	II. طلب انتصاف
	يمكن العثور على الحقائق الداعمة لهذا الطلب لإصدار أمر حماية في إفادة مقدم الالتماس الخطية المشفوعة بيمين المرفقة.

	Just County Names: [                               ]
	Docket Number: 
	Plaintiff: 
	Defendant: 
	Plaintiff DOB: 
	Defendant DOB: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	9: 
	10: Off
	11: Off
	11a: 
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: Off
	20: 
	20a: 
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	24a: 
	25a: 
	27: 
	26a: 
	Text1: 


