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INSTRUCTIONS FOR FILLING OUT 
DECREE FOR DISSOLUTION OF MARRIAGE (No Children) 

 تعلیمات لتعبئة الحكم
)بدون أطفال(بحّل الزواج   

HEADING 

• Enter the name of the county where you are filing the Complaint.
• Enter your first, middle, and last names. You are the plaintiff.
• Enter your spouse’s first, middle, and last names. Your spouse is the defendant.
• The Clerk of the District Court will give you a case number when you file the Complaint.

You must include the case number on any papers you file.
الرأس

 اكتب اسم المقاطعة التي تقوم فیھا بإیداع الشكوى. 
 أنت المدعي في ھذه الشكوى.  اكتب اسمك الثالثي. 
  ھو المدعى علیھ في ھذه الشكوى) أو زوجتك(إن زوجك ).  زوجتك(اكتب االسم الثالثي لزوجك. 
 یك إدراج ھذا الرقم في جمیع ویتوجب عل.  عند إیداعك للشكوى سیعطیك أمین عام محكمة المنطقة رقما للدعوى

 .األوراق التي تقوم بإیداعھا

BODY OF DECREE 

In the first paragraph enter the date of your final court hearing. This paragraph does not have a 
number. 

نّص الحكم

.الفقرة رقمولیس لھذه .  في الفقرة األولى اكتب تاریخ الجلسة األخیرة في المحكمة

The numbers below give instructions for completing the paragraphs with the same numbers on 
the Decree. 

..إن األرقام المبینة أدناه تعطیك تعلیمات لملء الفقرات ذات نفس األرقام الواردة بالحكم

Paragraph 1. Enter the name of the county where the divorce was filed. Either you or 
your spouse must have been a resident of this county at the time the 
divorce was filed. 

مقیما بھذه المقاطعة ) زوجتك(إذ یجب أن تكون أنت أو زوجك .  اكتب اسم المقاطعة التي تم فیھا تسجیل الطالق .1الفقرة 
 .وقت تسجیل الطالق

Paragraph 4. Enter the date you were married and the city and state where you were married. 

.اكتب تاریخ زواجك واسم المدینة والوالیة اللتین تم الزواج فیھما .4الفقرة 

Paragraph 8. If you are requesting that your former name be restored, enter the complete 
former name to be restored including first, middle, and last names. If you are not 
requesting that your former name be restored to you, cross out this paragraph. 



كنت ال تطلبین وإذا .  إذا كنت تطلبین إعادة اسمك السابق إلیك، فاكتبي االسم الثالثي التي تریدین استخدامھا .8الفقرة 
 .إعادة اسمك السابق إلیك فاشطبي ھذه الفقرة

 
Paragraph 11. If you are requesting that your former name be restored, enter the complete 

former name to be restored including first, middle, and last names. If you are not 
requesting that your former name be restored to you, cross out this paragraph. 

 
إذا كنت تطلبین إعادة اسمك السابق إلیك، فاكتبي االسم السابق بالكامل الذي تریدین استعادتھ بما فیھ االسم  .11الفقرة 

 .وإذا كنت ال تطلبین إعادة اسمك السابق إلیك فاشطبي ھذه الفقرة.  الثالثي
 
FINAL SIGNATURE 
 
If the court approves the Decree, the Judge will date and sign the Decree. 

 التوقیع النھائي
 

 .إذا وافقت المحكمة على الحكم سیقوم القاضي بوضع توقیعھ والتاریخ على الحكم
 

 
The Decree must be filed with the Clerk of the Court before it can be finalized. You should 
check with the Clerk’s office after the final hearing to update or provide any information 
necessary, including information for the vital statistics form. 
 
 

 ة بعد الجلسة ینبغي مراجعة مكتب أمین عام المحكم  .یجب إیداع الحكم لدى أمین عام المحكمة قبل أن یصبح حكما نھائیا
األخیرة لتحدیث المعلومات الموجودة أو تزویده بأیة معلومات ضروریة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باستمارة اإلحصاءات 

 .الحیویة
 


