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NOTICE UPON CONVICTION OF A 

MISDEMEANOR CRIME INVOLVING 

DOMESTIC VIOLENCE 

 إعالن عن حكم إدانة بجنحة متعلقة بالعنف المنزلي

 
CASE NUMBER: 

 

IN THE ___________________________ COURT OF _____________________  COUNTY, NEBRASKA 
 ، نبراسكا لمقاطعة فً محكمة

 
State of Nebraska,      
 Plaintiff  والٌة نبراسكا 
 vs. ًالمدع 

 ضد 
 
________________________________       
 Defendant 
 المدعى علٌه 
 
NOTICE TO DEFENDANT: 
You have been convicted of a misdemeanor crime involving violence where you are or were a spouse, intimate partner, 
parent, or guardian of the victim or are or were involved in another, similar relationship with the victim. Because of this 
conviction, it may be unlawful for you to possess or purchase a firearm including a rifle, pistol, or revolver, or ammunition, 
pursuant to federal law under 18 U.S.C. 922(g)(9). If you have any questions whether these laws make it illegal for you to 
possess or purchase a firearm, you should consult an attorney. 

 إعالن إلى المدعى علٌه:
, أو  أو والداً لها أو ولٌا ً علٌها لقد صدر حكم بإدانتك بإرتكاب جنحة متعلقة باستعمال العنف , حٌث كنت أو ما تزال متزوجاً من الضحٌة , أو فً عالقة حمٌمة مع الضحٌة ,

, قد ٌكون محظورا علٌك شراء  U.S.C. 922(g)(9) 18كنت أو ما تزال مرتبطا ً مع الضحٌة بعالقة أخرى أو شبٌهة.  وبسبب هذه اإلدانة , و بناء ً على القانون الفٌدرالً 
سئلة بخصوص أهلٌتك القانونٌة لحٌازة أو شراء سالح ناري, فعلٌك إستشارة أو حٌازة األسلحة النارٌة بما فٌها البنادق  أو المسدسات بأنواعها أو الذخائر. إذا كانت عندك أٌة أ

 محاٍم.
 

 
This notice was given to the defendant this _________  

من         هذا اإلعالن  ُسلم إلى المدعى علٌه فً هذا الٌوم   

day of  ___________________, _______. 
 سنة شهر

 
 
By the Court: _________________________________ 

 بمعرفة المحكمة:
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