
STATE OF 
NEBRASKA FORM 
NO. DC 6:4.1 Rev. 6/19 
Neb. Rev. Stat. 42-353 

DC 6:4.1 والیة نبراسكا، نموذج رقم
معدل في6 /19

42-353القانون التشریعي لوالیة نبراسكا رقم 

COMPLAINT FOR 
DISSOLUTION OF MARRIAGE 

(No Children) 
لحل الزواجشكوى 

)أطفالبدون (

CASE NUMBER: 
(assigned by Clerk of Court) 

:رقم القضیة
)المحكمة أمین عاممعین من قبل (

IN THE DISTRICT COURT OF ___________________ _______________________ COUNTY, NEBRASKA 
(county where Complaint filed) 

نبراسكابوالیة  ،________________________________________ في محكمة المنطقة لمقاطعة
)سم المقاطعة التي ُقدمت فیھا الشكوىا(

____________________________ ) 
(your full name)  سمك الكاملا   )

Plaintiff  COMPLAINT FOR  لمدعيا  ( 
 )  DISSOLUTION OF MARRIAGE 

vs.        (No Children)  ( ضد  
____________________________  )    )أطفالبدون (لحل الزواج شكوى  

 (spouse’s full name) الكامل الزوجة/سم الزوجا(  ) ) 
 Defendant. الُمدعى علیھ ) 

I ______________________________________, without assistance of an attorney, ask 
 (your full name)

this Court for a Dissolution of Marriage. In support of my Complaint, I state that the following 

items are true: 
حل أطلب من ھذه المحكمة  ،من دون مساعدة محامي ،_____________________________أنا  

)سمك الكاملا( 

:ةالتالیة  صحیح قوالاألأن ب قرأ ،ة منيللشكوى المقدم وتأییدًا . قانونیًا زواجي  

 I live at في مقیمة/أنا مقیم      .1
___________________________________________________, 

)عنوان شارع اإلقامة(   (your street address) 
in______________________________________________________________, 

)التي تقیم فیھاوالیة الالمقاطعة و، المدینة(  (city, county, and state where you live) 

ھو زوجتي/عنوان زوجي  .2  My spouse’s address is 
_______________________________________, 

)الزوجة/الزوج إقامة محلعنوان (   (spouse’s street address) 
in______________________________________________________________. 

)الزوجة/الزوج قیم فیھاالتي ی المقاطعة والوالیة، المدینة(  (city, county and state where spouse lives)

3. Either my spouse or I have lived in the state of

Nebraska for more than one year prior to the filing of this Complaint, 

with the bona fide intention of making this state our permanent home. 
 المقیمین في والیة نبراسكا لمدة إقامة سكانالكنا من  زوجتي/أو زوجي أنني،

وبنیة صادقة لإلقامة والسكن في ،تاریخ تقدیم ھذا الطلبمن  واحدة سنةتتعدى  

 .ھذه الوالیة بشكل دائم 



4. At the time I filed this action, either my spouse or I was living in

____________________ County, Nebraska. 
(county where Complaint filed) 

كنا من سكان مقاطعة زوجتي/زوجي )أو/و(أنا  ،قیامي بإقامة ھذه الدعوى تزامنًا مع وقت 

.في والیة نبراسكا_____________________ 
)ھذه الشكوى تودع فیھاالمقاطعة التي (

5. We were lawfully married on______________________________,
 (date of marriage) 

in __________________________________________. 
 (city and state of marriage) 

_______________________في ،_____________________قانونیًا یومولقد تزوجنا شرعًا  
)والیة التي تم فیھا الزواجالمدینة و ال)   (یخ الزواجتار(

6. Neither my spouse nor I am a party to any other pending actions for divorce,

separation, or dissolution of marriage in this state or in any other state. 

نفصال أو حل أو اال قید النظر للطالق،أخرى دعاوى  لسنا أطرافا في أي   زوجتي/زوجي أنا و 

.والیة ُأخرى يأفي زواج في ھذه الوالیة أو ال

7. My spouse is not a member of the Armed Forces of the United States or its allies.

 .فائھاأو حل  األمریكیةالقوات المسلحة   من أفراد لیس فردًا  زوجتي/زوجي 

8. My marriage is irretrievably broken.

زواجي منھار إلى درجة ال یمكن إصالحھا 

9. No child or children were born to or adopted by my spouse or me and

none are expected, or all our children are age 19 or older. 

وال ننتظر  ،من قبلي أنازوجتي أو /لي ولم یتم تبني طفل أو أطفال من قبل زوجيزوجتي أو /لزوجيطفل أو أطفال  یولدلم 
.أو أكبر )19(سن التاسعة عشرة في میع أوالدنا ج، أو مولودا في ھذا الوقت

10. During the course of the marriage, my spouse and I have accumulated certain items

of property, which should be equitably divided between us. 

 .والتساوي بعض الممتلكات التي ینبغي توزیعھا بیننا باإلنصافزوجتي /خالل فترة الزواج جمعنا أنا وزوجي

11. My spouse and I have incurred certain debts and obligations during the marriage,

and the liability for payment of these debts and obligations should be equitably divided between 

us. 
د ھذه الدیونیسدتمسؤولیة  وزیعینبغي تالدیون وااللتزامات، وبعض زوجتي /أنا وزوجي تكبدنا خالل فترة الزواج   

.والتساوي بیننا باإلنصافوااللتزامات    



 
12.  I wish my former name,__________________________________, 

       (former or maiden name, including first, middle and last names) 
to be restored to me. 
 

 .____________________________إلي، وھو  أنا راغبة في أن ُیعاد اسمي السابق 
 )متضمنًا االسم الثالثي الكامل االسم قبل للزواج(                                                                           

 
 

13.  I want this dissolution of marriage proceeding heard by a district court judge. 
 

 .محكمة منطقةي قاض الزواج لحل  ىھذه الدعو ینظرأنا راغبة في أن 
 
14. Check the box that applies: 
 ضع اإلشارة في المربع المناسب               
 

[   ]  There are no existing restraining orders, protection orders, or criminal no- 
 

contact orders regarding either party. 
 

 أو بعدم ،ئیة بحق أي من الطرفین بالكف واالمتناع أو بالحمایة القانونیةقضا أوامروجد أي ت ال [  ]
 
 .الجنائياالتصال  

 
OR  أو 
 
[ ]  There are one or more existing restraining orders, protection orders, or  
 

criminal no-contact orders regarding one or more of the parties. Details  
 
are as follows: 
 

 یوجد أمر واحد أو أكثر من أمر صادر من محكمة بحق أحد األطراف أو أكثر بالكف واالمتناع أو بالحمایة  [ ]
 

  :ذلك كاآلتيتفاصیل و  .الجنائيأو بعدم االتصال , القانونیة
 

 
(a) Type of order: ___________ restraining; 

 
___________ protection; ___________ criminal no-contact. 
 

 الكف واالمتناع؛_____________ :يضائنوع األمر الق
 

 .جنائيتصال اعدم ____________ ؛حمایة___________
 

(b) Name of court, case number, and date of order for each order: 
 :بالنسبة لكل أمر األمرتاریخ إصدار اسم المحكمة، رقم القضیة و

 
________________________________________________ 
 

)أمررقم القضیة و تاریخ إصدار كل  ،سم المحكمةا( (name of court, case number and date of each order) 
________________________________________________ 

  
________________________________________________ 
 



 
WHEREFORE, I request the court: 

:          أنا أطلب من المحكمة, وألجل ذلك  
 
 
A. Dissolve my marriage. 
 حل زواجي        
 
 
B. Equitably divide the property and debts between my spouse and me. 

بالتساوي              زوجتي/ع الممتلكات و الدیون بیني و بین زوجیتوز  
 
 
C. Restore to me my former name of 

وھو                  عادة اسمي السابق إلي،إ  
 
____________________________________________________. 
 (former or maiden name, including first, middle and last names) 

 )سم الثالثي الكاملاالمتضمنًا  ،للزواج قبلسم اال(                                                                                                                     
 
 
 
D. Grant any further relief that may be just. 

.      عادلةراھا المحكمة ت تعویضات أخرىمنح أي   
 
 
________________________________ 

 Plaintiff (print name) )المفرطةباألحرف  سماال يكتبا( المدعیة 
________________________________ 

التوقیع      Signature 
________________________________ 

عنوان الشارع      Street address 
________________________________ 

الوالیة و الرمز البریدي المدینة،     City, State, Zip code 
________________________________ 

رقم الھاتف      Telephone number 
 
 


