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شكوى لإلغاثة من االعتداء/ اإلهمال/ االستغالل  

 69. الفصل V.S.A 33بموجب  

معلومات المدعي: 

تاريخ الميالد:  االسم: 

معلومات الشخص المعني  

   تاريخ الميالد: االسم: 

اإللكتروني:عنوان البريد العنوان: 

 رقم الهاتف النهاري: الرمز البريدي /المدينة/ الوالية: 

وكيل   أنا:

 وصي  

إدارة خدمات الشيخوخة واإلعاقة  

معلومات المدعى عليه:  

   تاريخ الميالد: االسم: 

عنوان البريد اإللكتروني: العنوان: 

 رقم الهاتف النهاري: المدينة/ الوالية: /الرمز البريدي 

معلومات المحامي:  

االسم: 

عنوان المحامي:
الرمز البريدي /المدينة/  

 الوالية: 

رقم الهاتف: 

للمدعي المحامي: 

للشخص المعني  

 )يتولى استكمال البيانات »الشخص المعني« فقط( 

أكبر وهو بالغ مستضعف ألنه: عاما أو  18يبلغ المدعي 

مقيم في منشأة مرخصة للرعاية طويلة األمد؛ 

 مقيم في مستشفى للعالج النفسي أو وحدة العالج النفسي في مستشفى  

 يحصل على خدمات الرعاية الشخصية ألكثر من شهر من وكالة طبية منزلية معتمده أو من شخص أو مؤسسة تقدم خدمات الرعاية الشخصية؛  

بغض النظر عن محل اإلقامة أو الخدمات التي يحصل عليها؛ فهو معاق نتيجة تلف في المخ، أوأمراض الشيخوخة، أوإعاقة بدنية أوذهنية  

لنمو والتي تعيق قدرته على تقديم الرعاية لنفسه بدون مساعدة أو تعيق قدرته على حماية نفسه من االعتداء أو اإلهمال أو أو إعاقة في ا 

 االستغالل. 

المدعي

قادر على التعبير عن طلبات المدعي بالنسبة إلى الشكوى،  

 غير قادر على التعبير عن طلبات المدعي بالنسبة إلى الشكوى بسبب  

 ________________________________________________________________________________________ 
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  المدعي

االستماع سوف يحضر جلسة  

 لن يحضر جلسة االستماع 

أطلب أن يتم تعيين وصي ألن المدعي غير قادر علي التعبير عن رأيه بشأن االلتماس.  

، قام المدعى عليه _________________________________ في 

(. 1)6902. المادة V.S.A 33باالعتداء على المدعي بحسب تعريف "االعتداء" الوارد في  

 (. 7)6902. المادة V.S.A 33بإهمال المدعي بحسب تعريف "اإلهمال" الوارد في   

 (. 6)6902. المادة V.S.A 33باستغالل المدعي بحسب تعريف "االستغالل" الوارد في  

 يطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر يشتمل على ما يلي:

أمر يمنع المدعى عليه من االعتداء على المدعي. 

يمنع المدعى عليه من إهمال المدعي.أمر  

 أمر يمنع المدعى عليه من استغالل المدعي. 

أمر بأن يغادر المدعى عليه المنزل في الحال.  

 المسكن:

اسم المدعى عليه  اسم المدعي فقط  تحت:  مملوك 

اسمي المدعي والمدعى عليه  مؤجر/مستأجر  

غير ذلك:  

كيف ستتم العناية بالبالغ المستضعف إذا تمت الموافقة على اإللتماس؟ 

في حالة طلب إغاثة فورية أكمل القسم التالي.  

 وإال، فتخطى إلى التاريخ والتوقيع. 

 طلب أمر مؤقت. -طلب إغاثة عاجلة 
المالية إذا لم تتم الموافقة على اإلغاثة الفورية ولذلك فإنه يطلب من المحكمة إصدار  سوف يعاني المدعي من ضرر بالغ ال يمكن إصالحه في صحته أو مصالحه 

 أمر: 

 يمنع المدعى عليه من االعتداء على المدعي. 

 يمنع المدعى عليه من إهمال المدعي. 

 يمنع المدعى عليه من استغالل المدعي. 

 بأن يغادر المدعى عليه المنزل في الحال.  
موقع المنزل:  

أال يفصح كاتب المحكمة عن عنوان المدعي ألي شخص إال بموجب إذن كتابي من المدعي أو بأمر محكمة. 

غير ذلك: 

يمكن العثور على الحقائق الداعمة لطلب اإلغاثة العاجلة هذا في إفادة المدعي الخطية المرفقة. 

بتاريخ 

المدعي/المحامي/الشخص المعني توقيع 
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