ندوة األهل :ماذا عن األطفال؟
تحديث من محكمة شؤون األسرة بشأن أنشطة االستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – )19
حتى إشعار آخر ،يتم تحويل جميع ندوات األولياء الشخصية الخاصة بالمشاركة بالبريد فقط.
يرجى التسجيل كما تفعل عادة في ندوة اآلباء .إذا كنت بحاجة إلى إعفاء من الرسوم ،راسلنا على البريد التالي:
 parentseminar@kingcounty.govقبل أن تسجل.
سيُطلب منك معلومات االتصال عند التسجيل .يرجى التأكد من صحة معلوماتك ،حيث قد تتلقى مواد الندوة عبر خدمة
البريد األمريكية أو البريد اإللكتروني.
بمجرد مراجعة االللوازم ،سيُطلب منك إرسال بريد إلكتروني يؤكد أنك قد قرأت لوازم ندوة األهل .يرجى مالحظة أنه إذا
فشلت في إرسال الشهادة التي تقرأ بها مواد الندوة بالبريد اإللكتروني ،فلن تتلقى شهادة اإلكمال.
عندما نتلقى البريد اإللكتروني الخاص بالشهادة ،سيتم إصدار شهادة إكمال .سيتم إرسال نسخة إليك عبر البريد اإللكتروني
لالحتفاظ بها بسجالتك الشخصية .سيتم تقديم الشهادة األصلية إلى المحكمة العليا لمقاطعة كينغ.
إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات ،يرجى إرسالها بالبريد اإللكتروني إلىparentseminar@kingcounty.gov :

كيفية التسجيل:
عبر االنترنت:
يرجى زيارة موقع  .https://kcscparentseminar.eventbrite.comستتلقى تأكيدا فوريا عند التسجيل عبر
اإلنترنت!
عبر البريد اإللكتروني:
قم بإرسال بريد إلكتروني إلى Parentseminar@kingcounty.gov :للحصول على استمارة التسجيل الورقية .يرجى
مالحظة أنه إذا قمت بالتسجيل عن طريق البريد ،فقد تحتاج إلى االنتظار لمدة تصل إلى أسبوعين للحصول على تأكيد.

رسوم ندوة األهل:
تبلغ رسوم ندوة الوالدين  40دوالرا للشخص الواحد باإلضافة إلى رسوم معالجة إضافية .قد تكون هناك رسوم إضافية بقيمة
 35دوالرا إذا تم تقديم التسجيل بعد الموعد النهائي لجدول القضية .للحصول على معلومات حول تخفيض هذه الرسوم أو
التنازل عنها ،يرجى مراجعة إرشادات تخفيض الرسوم .إذا كنت مؤهال للحصول على إعفاء من الرسوم ،يرجى االتصال بـ:
 Parentseminar@kingcounty.govللحصول على رمز ترويجي للتسجيالت عبر اإلنترنت .إذا كنت بحاجة إلى
معلومات رسوم إضافية ،يرجى االتصال على الرقم.(206) 477-2745 :
معلومات إضافية
تنطبق على القضايا المرفوعة بعد  1يناير  /كانون الثاني  2011في مقاطعة كينغ فقط  :وفقًا لـ )، LFLR 13(c)(2يلزم
حضور الندوة اإللزامية في غضون ستين ( )60يوم من تقديم اإللتماس .إذا لم تحضر قبل الموعد النهائي لقضيتك ،فسيطلب
منك دفع مبلغ  35دوالر من رسوم عدم االمتثال ،وفقا لقانون مقاطعة كينغ رقم .16984

يرجى مالحظة ما يلي :إذا كنت قد حضرت سابقا ندوة األهل "ماذا عن األطفال؟" ،يُحبذ أن يكون هنالك حضور إضافي
ولكنه ليس ضروري .للحصول على نسخة من شهادة اإلكمال الخاصة بك ،يرجى االتصال بمكتب كاتب المحكمة على الرقم:
لمزيد من األسئلة ،يرجى االتصال بمنسق الندوة على.ParentSeminar@kingcounty.gov :

