
 

 

      الذھاب الي المحكمھ في والیھ مین       
 

 سوف تجد قائمھ بكل انواع القضایا ملصوقھ علي  •
       قاعھ تذه جدار داخل المحكمھ موضحا بھا اي

                                                         الیھا.
 ان فیمكنك  م تجد ما تبحث عنھ او لست متأكدااذا ل •

                        تستفسر من موظف المحكمھ او
                                            الضابط.

        أحیانا یجب ان تنتظر حتي یسمح لك ضابط  •
      لتكن   المحكمھ الدخول الي القاعھ اسألھ اذا لم

                                متأكدا انھ علیك االنتظار.
       كل اخل قاعھ المحكمھ سوف ینادي القاضيد •

اسمك قف و  االسماء المرتبطھ بالقضیھ اذا سمعت 
                            دع القاضي یعلم انك حاضر.

 
 الوساطھ و االتفاقات

      الجانب التوسط معقد یسألك القاضي اذا اردت  •
  وسیط و الجانب   االخر. ھذا یعني ان تتحدث مع

                                                       االخر.
یجبرك علي      الوسیط یعمل مع المحكمھ و لن یتأخذ موقفا او  •

التفاق  االتفاق. الوساطھ من الممكن ان تكون طریقھ جیده للوصول
 في استماع لجلسھ اللجوء بعیدا عن 
                                                                                              المحكمھ. 

 شعرت انھ  ال یجب علیك الموافقھ علي أي شئ اذا •
  لیس منصفا لك, ال تستوعبھ أوانك لن تستطیع ان 

                                                تنفز االتفاق.
            سواء اوافقت علي التسویھ او لم تتفق یجب علیك  •

ان تعد الي القاعھ و تدع القاضي یعلم بما توصلت 
                                 الیھ.

اذا لم تتوصل الي اتفاق فمن الغالب ان تعقد  •
المھم   من المحمكھ جلسھ استماع في نفس الیوم. 

ان تكون مستعدا بكل االوراق والمستندات التي 
      ترید المحكمھ االطالع 

                                               علیھا.
 

 
 
 

 
      یشمل ھذا المحتوي علي اثنین من أكثر قضایا 

                               شیوعا في الوالیھ:المحاكم 
   الدعاوي الصغیره و الطرد. قد یكون مفیدا أیضا 
    للقضایا المدنیھ (لیست الجنائیھ) و لكن لن یشتمل

                                                علي كل شئ.
 

             ماذا یجب علیك ان تحضر الي المحكمھ:
    أي من الملفات التي حصلت علیھا من  •

          المحكمھ أو الشخص الذي قاضاك.
 ثالثھ نسخ علي االقل من المستندات التي  •

نسخھ  –ترید من المحكمھ ان تطلع علیھا 
      للمحكمھ و نسخھ للخصم و نسخھ لك.

 
 ماذا یجب علیك ان ال تحضر معك الي المحكمھ:

     حتي و انانواع االسلحھ أي نوع من  •
                  كانت مطواه جیب او بخاخ.

     اذا أمكن ال تحضر معك اطفال. فمن  •
 المھم جدا ان یستطیع كل فرد ان یصغي 

       جیدا لما یقال في المحكمھ, اذا شتت 
 االطفال االنتباه في المحكمھ فمن الممكن 

     ان یطلب الضابط منك ان تأخذھم الي 
    د یغیب عنك شئ ھام داخل الرواق و ق

                                               القاعھ
 
 ماذا یجب علیك ان ترتدي عند ذھابك الي المحكمھ

        ال تقلق اذا لم یكن عندك بدلھ, فمن  •
   الممكن ان ترتدي مالبس عادیھ و لكن 
  احرص علي ان تكون نظیفھ و ال یوجد 

                                   بھا اي ثقوب.
 

                     ما الذي سوف تتوقعھ في المحكمھ
     عند وصولك الي المحكمھ سوف تمر  •

    عبر بوابھ امنیھ . یجب علیك ان تفرغ 
           كلما في جیوبك و تمشي من خالل

     كاشف معدني. اذا كان معك محفظھ او
                    حقیبھ ضعھما في الماكینھ.

 تعلم حقوقك و اعثر علي الموارد!

من اجل قراءه المزید من المعلومات عن حقوقك القانونیھ   •
www.ptla.org    قم بزیاره الموقع االلكتروني 

 اتصل PTLAقد تكون مؤھال لمساعده مجانیھ  •
للحصول علي معلومات عن انواع المحاكم االخري في  •

قم بزیاره الموقع  www.court.maine.govالوالیھ 
 االلكتروني   

   

 




