هذا النموذج معتمد من محكمة إلينوي العليا ويجب قبوله في جميع محاكم االستئناف بوالية إلينوي.

تعليمات
أشر على المربع في
اليمين إذا كان ذلك ينطبق.

 هذا االستئناف يتعلق بمسائل تخص المسئوليات األبوية (الوصاية) أو إنهاء الحقوق األبوية،
أو مسائل أخرى تؤثر على المصالح المثلى للطفل.

في الفراغ أسفل "استئناف
مقدم إلى محكمة استئناف
إلينوي" ،ادخل رقم منطقة
االستئناف حيث تقوم
بتقديم االستئناف ومقاطعة
المحكمة االبتدائية.

y

ادخل أسماء األطراف كما
وردت في أمر المحكمة
االبتدائية الذي تقدم
االستئناف بشأنه.

استئناف مقدم إلى محكمة استئناف إلينوي
بمنطقة
من المحكمة االبتدائية
لمقاطع
ة
لالطالع فقط.

on
l
 مستأنف

 مستأنف ضده

ضد

سيادة القاضي
رئيس الجلسة.

io
n

يسمى الشخص الذي قدم
االستئناف "مستأنف"
ويسمى الشخص الذي يرد
على االستئناف "مستأنف
ضده" .أشر على المربع
الصحيح لكل شخص.

المدعي/مقدم االلتماس (االسم األول واألوسط واألخير)

رقم القضية في المحكمة االبتدائية:

المدعى عليه/المشتكى عليه (االسم األول واألوسط واألخير)

ادخل اسمك الكامل بصفتك
"مقدم الطلب".

اسم مقدم الطلب:

at

في أقصى الشمال ،ادخل
رقم القضية في المحكمة
االبتدائية واسم القاضي
الذي تولى المحاكمة.

 مستأنف

 مستأنف ضده

or

األول

بعد اإلطالع على طلب اإلعفاء من رسوم المحكمة ،وجدت المحكمة أن:
 مقدم الطلب مؤهل للحصول على إعفاء من الرسوم.

nf

طلب اإلعفاء من رسوم

 مقدم الطلب غير مؤهل للحصول على إعفاء من الرسوم بسبب (يجب ذكر سبب محدد):

بناءا عليه ،قررت المحكمة:

 الموافقة على طلب إعفاء من رسوم المحكمة ( .)Application for Waiver of Court Feesيجوز لمقدم الطلب أن
يشارك في هذا االستئناف بدون دفع رسوم أو تكاليف أو مصروفات.

Fo

المحكمة الخاص بك وتقوم
باستكمال بقية النموذج.

األوسط

األخير

ri

ال تؤشر على أي مربع أو
تكمل أي فراغات أخرى
على هذا النموذج.
سوف تقرر محكمة
االستئناف قبول أو رفض

لالطالع فقط.

m

أمر إعفاء من رسوم المحكمة
(محكمة االستئناف)

 رفض طلب إعفاء من رسوم المحكمة:

أو

 ويجب على مقدم الطلب أن يدفع جميع الرسوم أو التكاليف أو المصروفات السارية بحلول:

التاريخ

 يجب على مقدم الطلب أن يدفع جميع الرسوم أو التكاليف أو المصروفات كاآلتي (وصف خطة الدفع):

ال تكمل هذا القسم.
سيضع القاضي توقيعه
والتاريخ هنا.

صدر في:

القاضي
))02/16
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