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صفحة 1 من 3

االلتماس—زواج/شراكة منزلية
)قانون األسرة(

:رقم محام الواليةٍ أو محاٍمطرف دون محام

:االسم

:اسم الشركة

:عنوان الشارع

:الرمز البريدي:الوالية:المدينة

:رقم الفاكس:رقم الهاتف

:عنوان البريد اإللكتروني

:(االسم من أجل )ٍمحام

المحكمة العليا لكاليفورنيا، مقاطعة
:عنوان الشارع

:عنوان المراسالت البريدية

:المدينة والرمز البريدي

:اسم الفرع

:مقدم الطلب
:المدعي عليه

المعدلةالتماس لـ  
الشراكة المنزليةالزواج )طالق(:فسخ  

الشراكة المنزليةالزواج:قانوني لـاالنفصال ال  
الشراكة المنزليةالزواجبطالن:  

:)حدد جميع الخانات المناسبة(عالقة قانونية .1
نحن متزوجان.أ.

نحن شركاء في المنزل ونشأت شراكتنا المنزلية في والية كاليفورنيا.ب.

نحن شركاء في المنزل ولم تنشأ شراكتنا المنزلية في والية كاليفورنيا.ج.

:)حدد جميع الخانات المناسبة(متطلبات اإلقامة .2
  هذا.االلتماس أشهر على األقل مباشرة قبل تقديم طلب 3هذه الدولة لمدة ر على األقل وفي المدعي عليه مقيم في هذه الوالية لمدة ستة أشه إن مقدم الطلبأ.  

طلب.(ب.، يجب أن يمتثل أحدكما على األقل لهذا ال1طالق، ما لم تكن في عالقة قانونية مذكورة في )بالنسبة إلى ال  

 كاليفورنياا أو لديه محل إقامة فيًنشأت شراكتنا المنزلية في والية كاليفورنيا. ال يجب أن يكون أي منا مقيمب.
لفسخ شراكتنا هنا.

 في المقاطعة التي تزوجنا فيها.االلتماسنحن من نفس الجنس، ومتزوجان في كاليفورنيا، ولكن نعيش اآلن في والية قضائية ال تعترف بزواجنا ولن تفسخه. وتم تقديم هذا ج.

: )حدد(يعيش المدعي عليه في:)حدد(يعيش مقدم الطلب في   

: إحصائيةائقحق.3
::)حدد( تاريخ الزواج )1(أ. ()حدد تاريخ االنفصال (2)

شهورسنوات:)حدد(الوقت من تاريخ الزواج إلى تاريخ االنفصال )3(    
(اهأدندد ح) يةاللوا في لهديعا مما خرآ وأ نيارليفوكا جيةرخا يرزو مع ليةلمنزا كةالشرا تسجيل يخر تا)1(ب.

(2)
:

: )حدد( تاريخ االنفصال
األشهرالسنوات: )حدد( الوقت من تاريخ تسجيل الشراكة المنزلية إلى تاريخ االنفصال(3)

األطفال القصر4.
ال يوجد أي أطفال قصر.أ.
:األطفال القصر هم.ب

السنتاريخ الميالداسم الطفل   

   ب.4لمرفق تبع في اُي( 1) لد بعد.طفل لم يو( )2
لد أي طفل من األطفال المدرجين في القائمة أعاله قبل الزواج أو الشراكة المنزلية، فتحق للمحكمة سلطة تحديد إما يكون هؤالء األطفال من زواج أو من شراكة منزلية.ُإذا وج.
(UCCJEA )طفل الموحدةار كامل بموجب قانون الوالية القضائية إلنفاذ قوانين الوصاية على القرإ إذا كان هناك أطفال قصر من مقدم الطلب والمدعي عليه، فيجب إرفاق  د.

ج وذنم (FL-105).
ق نسخة إذا كانت متوفرة.()أرفا عن النسب أو األبوة. ًا طوعيًوقع مقدم الطلب والمدعي عليه إقرارهـ.
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مقدم الطلب:
لعلم فقطالمدعي عليه:

رقم القضية:
ال تقدمه أمام المحكمة

صفحة 2 من 3 االلتماس—زواج/شراكة منزلية
)قانون األسرة(

FL-100 A

يطلب مقدم الطلب أن تصدر المحكمة األوامر التالية:

2200–2210؛2310–2312()أقسام قانون األسرة األسس القانونية . 5

ا(:ً)اختر واحدا إلى ًاالنفصال القانوني للزواج أو الشراكة المنزلية استنادأوالطالق .أ    
عدم القدرة القانونية الدائمة على اتخاذ القرارات.( 2)اختالفات متناقضة.(1)   

ا إلىً استناد أو الشراكة المنزليةطالن الزواجب.ب  

تعدد الزوجات.(2). سفاح القربى(1)     

ا إلىًين لإلبطال استناد أو شراكة منزلية قابلبطالن زواج.ج  
  عمر مقدم الطلب عند تسجيل (1)

الشراكة المنزلية أو الزواج.
قبل الزواج أو الشراكة المنزلية الحاليين. (2) 

اختالل عقلي.(3)   

الخداع المنزلي.(4) 

اإلجبار.(5)  
عدم القدرة البدنية.(6)  

أخرىالمتضامنالمدعي عليهمقدم الطلب الوصاية على الطفل وموعد الزيارة )وقت رعاية االطفال(. 6    

الوصاية القانونية على األطفال لـ .أ ...................................................... 

 ........................................................ الوصاية البدنية على األطفال لـ  .ب

 . ُمنح موعد زيارة الطفل )وقت رعاية األطفال( إلىي .ج ................................

لب فيكما ط  (ج)FL-341 ونموذج FL-312 ونموذج FL-311نموذج ُ     

1(ج)6المرفق )هـ(FL-341 ونموذج )د(FL-341ونموذج     
دعم الطفل. 7

 راكة المنزلية، فستصدر المحكمة أوامر لدعم إذا كان هناك أطفال قصر من مواليد مقدم الطلب أو المدعي عليه أو تم تبنيهم قبل أو أثناء هذا الزواج أو الشأ.
األطفال عند طلب وتقديم النماذج المالية من قبل الطرف مقدم الطلب.

  

عار آخر. إصدار تنازل عن األرباح دون إشقد يتمب.  
%10.ا على أي طرف يتطلب منه دفع الدعم أن يدفع الفائدة على المبالغ المتأخرة بالمعدل "القانوني"، والذي يبلغ حاليج ً  

:)حدد(أخرى . د 

دعم الزوج/الزوجة أو الشريك المنزلي. 8

المدعي عليهمقدم الطلبدعم الزوج/الزوجة أو الشريك المنزلي مستحق الدفع إلى. أ     
المدعي عليهمقدم الطلبوقف )إنهاء( قدرة المحكمة على منح الدعم إلى. ب     

المدعي عليهمقدم الطلبالحفظ للتقرير المستقبلي لمسألة الدعم مستحق الدفع إلى. ج     

:()حددأخرى . د 

ملكية منفصلة. 9
ال يوجد مثل هذه األصول أو الديون التي أعلم بها لتأكدها المحكمة.. أ 

. المرفق 9ب.(FL-160 )النموذج إعالن الملكيةتأكيد األصول والديون كملكية منفصلة في . ب   

يؤكد علىالبند القائمة التالية. 
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)قانون األسرة(

FL-100 A

االلتماس—زواج/شراكة منزلية
)قانون األسرة(

مقدم الطلب:
لعلم فقطالمدعي عليه:

رقم القضية:
ال تقدمه أمام المحكمة

صفحة 3 من 3

ملكية المجتمع وشبه المجتمع. 10
ال يوجد مثل هذه األصول أو الديون التي أعلم بها لتقسمها المحكمة..أ  
ع. جميع هذه األصول والديون مدرجةصول وديون المجتمع وشبه المجتمتحديد حقوق أ. ب 

.ب10المرفق في (FL-160)النموذج الن الملكية  إعفي  
:)حدد(كما يلي 

الطلبات األخرى. 11
المدعي عليهمقدم الطلبأتعاب ومصاريف المحامي مستحقة الدفع بواسطة . أ     

:)حدد(استعادة اسم مقدم الطلب ليكون . ب 
:)حدد(أخرى . ج  

.ج11بع في المرفق مت  

 لقد قرأت األوامر المقيدة على خلف االستدعاء، وقد فهمت أنها تنطبق علي عند تقديم هذا االلتماس.. 12

أعلن بموجب عقوبة الحنث باليمين بموجب قوانين والية كاليفورنيا أن ما تقدم حقيقي وصحيح.

:التاريخ

)النوع أو االسم مطبوع(
ـطفقـ ـملعلـ 
)توقيع مقدم الطلب(  

:التاريخ

)توقيع المحامي الخاص بمقدم الطلب()النوع أو االسم مطبوع(  

—www.familieschange.ca.govى لعر" األسر ييغ"تارة زيبم وق( FL-107-INFOوذج منال) يونانقالال صفاالنأو الق طللة يونانقالوات طخالرأ اق   :تمالمعلوا من يدمز على لللحصو 
ال.صفاالنأو الق طللون رضعتيسن ذيالال فطواألاء آلبلت رنتاإلنى لعل يدلو وه

جمع دعم الطفل أو الزوج/الزوجة أو إلى المحكمة في هذه الحالة بخالف النموذج المستخدم ليمكنك تنقيح )حجب( أرقام الضمان االجتماعي من أي مادة مكتوبة يتم تقديمها مالحظة:   
الشريك.

ا إلى إلغاء حقوق الشريك المنزلي أو الزوج/الزوجة بموجب إرادة أو وصاية الشريك أو الزوج/الزوجة أو خطة التقاعد قد يؤدي الفسخ أو االنفصال القانوني تلقائيمالحظة—إلغاء الحقوق:  ً
ا حق ًأو التوكيل الرسمي أو الحساب المصرفي المدفوع في حالة الوفاة أو وسيلة البقاء على قيد الحياة في أي ممتلكات مملوكة في عقد إيجار مشترك وأي شيء آخر مشابه. وال يلغي تلقائي

الشريك المنزلي أو الزوج/الزوجة كمستفيد من بوليصة التأمين على الحياة الخاصة بالشريك اآلخر أو الزوج/الزوجة. عليك مراجعة هذه األمور، وكذلك أي بطاقات ائتمان، وحسابات ائتمان 
أخرى، وبوالص التأمين، وخطط التقاعد، وتقارير االئتمان، لتحديد ما إذا كان ينبغي تغييرها أو ما إذا كان ينبغي عليك اتخاذ أي إجراءات أخرى. قد تتطلب بعض التغيرات موافقة شريكك أو 

زوجك/زوجتك أو أمر المحكمة.

مخصص فقط لإلصدار باللغة اإلنجليزية الذي يمكن تعبئته على اإلنترنت:
لحمايتك وخصوصيتك، يرجى الضغط على زر "إزالة هذا النموذج" بعد أن تنتهي من طباعة النموذج.

وذجمنالذا هع باط وذجمنالذا هظ فاح  مخصص فقط لإلصدار باللغة اإلنجليزية
 الذي يمكن تعبئته على اإلنترنت:

أزل هذا النموذج

FL-100 A [Rev. January 1, 2020]

https://www.courts.ca.gov/documents/mc025.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl160.pdf
http://www.familieschange.ca.gov
https://www.courts.ca.gov/documents/fl107info.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl107info.pdf

	FL-100 A
	يطلب مقدم الطلب أن تصدر المحكمة األوامر التالية:


	Print this form 3: 
	Save Button: 


