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 فیرمونت  والیة
 الدائرة المدنیة  المحكمة العلیا 

  الرقم في قائمة الدعاوى الوحدة 

 

 تاریخ المیالد  المدعى علیھ  تاریخ المیالد  المدعي 
    

 نیة متابعة شكوى أو سحبھا
 الترّصد

 .5133من قوانین فیرمونت المشروحة، الفقرة  12بموجب المادة 
 حدد المربع المناسب

من قوانین   12قد تم رفض طلبي لالنتصاف الطارئ. أسحب بموجب ھذا المستند طلبي للحصول على أمر نھائي ضد الترّصد الذي تم طلبھ بموجب المادة أفھم أنھ  ☐
 . 5133فیرمونت المشروحة، الفقرة 

 أو
من قوانین فیرمونت   12ھائي ضد أمر الترّصد بموجب المادة بالرغم من حقیقة أنھ قد تم رفض طلبي لالنتصاف الطارئ، فإنني أنوي متابعة طلبي للحصول على أمر ن ☐

 . وأطلب انعقاد جلسة استماع. 5133المشروحة، الفقرة  

  التاریخ   توقیع المدعي 

 مالحظات مھمة 
 نیة متابعة شكوى أو سحبھا للحصول على أمر حمایة ضد الترّصد 

 معلومات مھمة للمدعي
) أیام عمل من تاریخ إصدار أمر الرفض، فسوف یتم اعتبار طلب  5استماع في غضون خمسة (في حالة عدم تقدیم أي طلب لعقد جلسة  

 األمر النھائي مسحوبا. 

 معلومات مھمة للمدعي والمدعى علیھ 
 بشأن التمثیل من قِبل أحد المحامین 

اور مع أحد المحامین أو توكیلھ  بالرغم من أنھ یجوز لك تمثیل نفسك في أي جلسة استماع خالل مسار ھذه اإلجراءات، قد تود التش
لتمثیلك. إذا أوكلت محامیًا لتمثیلك، فیتعین على محامیك إخبار المحكمة والخصم بأنھ سوف یمثلك. یحق لكال الطرفین الحصول على 

على أنھ یجب  "إعالن" قبل أي جلسة استماع سیتم فیھا تمثیل الخصم من قِبل أحد المحامین. تنص قواعد فیرمونت لإلجراءات المدنیة  
تسلیم مثل ھذا اإلعالن إلى الخصم أو محامیھ بصفة شخصیة أو عبر الھاتف أو كتابةً، ویجب تسلیمھ قبل موعد جلسة االستماع بفترة  

ح كافیة للسماح لھ بتوكیل محامیًا أیًضا. إذا لم تُسلِّم ھذا اإلعالن إلى الخصم، فسوف تؤجل المحكمة جلسة االستماع لمدة معقولة للسما 
 للطرف غیر الممثَل بمحام بتوكیل محام، إذا طلب ھذا الطرف ذلك.

 معلومات مھمة للمدعى علیھ 
المحددین في مستھل ھذا   التاریخ والموعد  في  المقرر عقدھا  االستماع  أو رفضھ في جلسة  نھائي  أمر  المحكمة إصدار  تقرر  سوف 

قى ساریا لمدة محددة سیتم ذكرھا في األمر. إذا لم تحضر جلسة االستماع،  اإلعالن. بعد جلسة االستماع، قد یتم إصدار أمر، والذي قد یب
 فقد یتم إصدار أمر ضدك بالموافقة على طلبات المدعي باالنتصاف، وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا.
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 تقریر تسلیم 
 والیة فیرمونت 

 الدائرة  المحكمة العلیا 
الرقم في قائمة   الوحدة 

 الدعاوى

 (حدد جمیع ما ینطبق) قمت بتسلیم ما یلي بصفة شخصیة: 

 واإلفادة الخطیة المشفوعة بیمین واألمر المؤقت الشكوى ☐

 األمر المؤقت ☐

 األمر النھائي☐

 صحیفة معلومات تسلیم المحكمة ☐

 األمر المؤقت المعّدل/المنقّح ☐

 األمر النھائي المعّدل/المنقّح ☐

 طلب تعدیل/تمدید/إلغاء أمر ☐

 األمر النھائي الممدد ☐

 األمر المؤقت الممدد ☐

رفض االنتصاف الطارئ  ☐
 بعة نیة المتا

 إعالن جلسة االستماع

  عن طریق:  إلى

  المكان:  م ص     الموعد:  التاریخ:
 توقیع المسؤول  اسم المسؤول والمسمى الوظیفي والوكالة التاریخ

 قبول التسلیم 
 أقبل بموجب ھذا المستند استالم ھذا األمر.

 التوقیع التاریخ الرسوم 
 رسوم التسلیم

 (الرجاء كتابة االسم بخط واضح أو طباعتھ) . دوالر لكل میل0_____  ×____ میل 
 اإلجمالي
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