LOCATE PERSON/ASSETS
INTERNATIONAL - U.S.

 בינלאומי- ארה"ב

נכסים/איתור אדם
Petitioner:

:ת/תובע

File Stamp

חותמת הגשה

Respondent:

:ת/נתבע

To:

Other Country Reference Number

:אל

מספר תיק במדינה השנייה
U.S. Reference Number:

מספר תיק בארה"ב
From (Agency/Tribunal Contact Person):

Telephone:

Fax:

:(בית משפט/דין- איש קשר בבית/ מאת )סוכנות

:מספר פקס
:מספר טלפון

The information on this form is about the: [ ] Non Custodial Parent [ ] Custodial Parent
Is the person named below potentially dangerous? [ ] Yes [ ] No

 ] [ הורה שהוא משמורן ] [ הורה שאינו משמורן:המידע בטופס זה הוא אודות
.האם האדם ששמו נזכר להלן עלול להיות מסוכן? ] [ כן ] [ לא

FULL NAME (First, Middle, Last):

:( שם אמצעי ושם משפחה,שם מלא )שם פרטי
Alias used:

:כינוי או שם חיבה
Maiden Name (if applicable):

:שם משפחה לפני הנישואים
Mother's Maiden:

:שם משפחה של האם לפני הנישואים
Father's Name:

:שם האב

National Identity Number (or US Social Security Number):

:( )או מספר ביטוח לאומי בארה"ב/מספר זיהוי
Date of Birth (or approximate year):

:(תאריך לידה )או שנה בקירוב
Place of Birth (City, State, County, Nation):

:( ארץ, מחוז, מדינה,מקום לידה )עיר
Driver's License Number (State, Nation):

:( ארץ,מספר רשיון נהיגה )מדינה
Passport Number: ______________________ Issuing Nation: _________________________________

.( ________________________ הונפק על ידי ________________ )ארץ:מספר דרכון
Sex

מגדר

Hair

Eyes

שיער

עיניים

Height

גובה

Weight

Other Identifying Characteristics: (e.g., Scars, Skin color,

 משקלTattoos, Race, Glasses, etc.)
, גזע, כתובות קעקעת, צבע העור,מאפייני זיהוי נוספים )כגון צלקות
:('משקפיים וכו

Last Known Address -- Residence:

[ ] Confirmed Date________________

:כתובת מגורים ידועה אחרונה

____________________ ] [ תאריך מאושר

Last Known Address -- Mailing:

:כתובת למשלוח דברי דואר ידועה אחרונה
Telephone:

:טלפון

Usual Occupation/Professional Licenses:

: רישיונו˙ מקצועיים/ עיסוק רגיל

Last Known Employer (Name, Full Address, Employer ID Number):

[ ] Confirmed Date: __________

: מספר זיהוי מעסיק( ] [ אישור, כתובת מלאה,מעסיק ידוע אחרון )שם
________________:תאריך
Telephone:

:טלפון

Wages ________________ per _______________
(amount)

(indicate time period)

(שכר __________ )סכום( בעבור _________________ )יש לציין פרק זמן

INFORMATION ABOUT THE RESPONDENT'S ASSETS:

:ת/מידע אודות נכסי הנתבע
Value/Balance of

Identifying information

יתרה של/שווי
Real Estate

מידע מזהה
Address & description

נדל"ן
Savings Account

כתובת ותיאור
Account Number/name /address of financial institution

כתובת המוסד הפיננסי/שם/מספר חשבון

חסכונות
Checking Account

Account Number/name /address of financial institution

חשבון עו"ש
Other Financial Instruments

כתובת המוסד הפיננסי/שם/מספר חשבון
Account Number/name /address of financial institution

כתובת המוסד הפיננסי/שם/מספר חשבון

מכשירים פיננסיים נוספים
Vehicle/Boat/Plane

Description (make/model/year)

מטוס/סירה/רכב
Other Property

(שנה/דגם/תיאור )יצרן
Description

רכוש נוסף

תיאור

Current Spouse's Name (First, Middle, Last): _________________________________________________

____________________________________________________( שם משפחה, )שמות פרטיים:ת/בת זוג נוכחי/בן:

Please provide any of the following additional information that may assist in locating the Respondent, if
available:

: אשר עשוי לסייע באיתור הנתבע, כולו או חלקו, יש לספק את המידע הנוסף להלן,במידה שהדבר ניתן
•

Names, addresses, and telephone numbers of friends and relatives:

: כתובות ומספרי טלפון של חברים וקרובי משפחה,שמות
•

•

Education/degrees/membership in professional organizations:

•

Police record:

•

Government assistance history:

:חברות בארגונים מקצועיים/תארים אקדמיים/חינוך

•

:תיק משטרתי

•

:היסטוריה של עזרה ממשלתית

•

Attachments: [ ] Photograph(s); [ ] Other Items, e.g. Fingerprints; [ ] Continuation Pages

. כגון תביעות אצבעות ] [ דפי המשך, ] [ צילום ] [ פרטים נוספים:נספחים

