األسئلة المتكررة
وقت ومكان الجلسة الخاصة بي
فيما يتعلق بالقضايا الجنائية:
إذا تم توقيفك وتريد معرفة موعد المثول أمام المحكمة ،فاتصل بمكتب سجالت المدعي العام.
•
•

سياتل (إذا كنت تعيش في سياتل أو شمال (206) 296-9480 :)I-90
كينت (إذا كنت تعيش جنوب سياتل و (206) 205-7485 :)I-90

أو اتصل بإدارة مقاطعة كينغ للدفاع العام على الرقم.(206) 296-7662 :
فيما يتعلق بالقضايا المدنية:
•
•

إذا كنت تعرف اسم القاضي المعين ،فاتصل بالمحكمة مباشرة باستخدام دليل القاضي والمفوض.
إذا كنت ال تعرف اسم القاضي المعين ،فاتصل بمكتب كاتب العدل على الرقم.(206) 296-9300 :

فيما يتعلق بقضايا شؤون األسرة:
•

اتصل بمكتب كاتب المحكمة على الرقم.(206) 296-9300 :

المثول أمام المحكمة وأماكن تواجد المحاكم
الخطوة  :1تحقق من أوراق المحكمة الخاصة بك .هل تخبرك أين تمثل؟
الخطوة  :2إذا كنت مرتبكا أو كانت لديك أسئلة ،فاتصل بمكتب كاتب المحكمة العليا على الرقم.(206) 296-9300 :
الخطوة  :3قم بزيارة صفحات الويب التالية للعثور على عناوين الشوارع واالتجاهات إلى مرافق المحكمة:
•

محكمة مقاطعة كينغ (سياتل) .إذا كنت بالغا وتعيش في سياتل أو شمال  ،I-90فمن المحتمل أن يتم االستماع إلى
قضيتك في هذه المحكمة.
مركز العدالة الجهوي مالنغ (كينت) .إذا كنت بالغا وتعيش جنوب سياتل و ،I-90فمن المحتمل أن يتم االستماع إلى
قضيتك في هذه المحكمة.
كالرك لألطفال ومركز عدالة شؤون األسرة (سياتل) .إذا كان طفلك أقل من  18عاما وتم اعتقاله ،فمن المحتمل أن يتم
االستماع إلى قضية المحكمة الخاصة بطفلك هنا.

•

محكمة قانون العالج غير الطوعي (سياتل) .إذا كانت المحكمة تنظر في التماس إليداع أحبائك في رعاية نفسية ،فمن المحتمل
أن تأتي إلى هذه المحكمة.

•
•

المواطنون من خارج الواليات المتحدة وسالمة المحكمة.
ال يجوز تنفيذ أوامر التوقيف في أي قاعة محكمة (ما لم يأمر القاضي بذلك) كما أن أوامر القبض في قاعة المحكمة غير
محبذة (ما لم تكن سالمة الجمهور في خطر مباشر) .لمزيد من المعلومات ،يرجى قراءة سياسة المحكمة العليا بشأن إنفاذ
قوانين الهجرة في قاعات المحكمة.
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معلومات القضية
اتصل بمكتب كاتب المحكمة العليا على الرقم (206) 296-9300 :أو على البريد التالي:

clerksofficecustomerservice@kingcounty.gov

سجالت المحكمة
اتصل بمكتب كاتب المحكمة العليا على الرقم (206) 296-9300 :أو على البريد التالي:
clerksofficecustomerservice@kingcounty.gov

تنظيف السجل
ال يمكن تنظيف السجل إال من طرف قاضي الحكم .إذا كنت ال تعرف من هو قاضي الحكم الخاص بك  ،فاتصل بمكتب كاتب
المحكمة على الرقم (206) 296-9300 :أو على  .clerksofficecustomerservice@kingcounty.gov:يمكن
العثور على مزيد من المعلومات على موقع محاكم واشنطن.

غرامة مرورية
تفقد على األنترنت أو اتصل بمحكمة مقاطعة كينغ على الرقم (206) 205-9200 :أو بمحكمة البلدية (مثل محكمة بلدية
سياتل) المسؤولة عن غرامتك .يمكنك اإلتصال بمحكمة بلدية سياتل على الرقم.)206( 684 5600 :

القيادة تحت تأثير الكحول
تفقد على األنترنت أو اتصل بمحكمة مقاطعة كينغ على الرقم (206) 205-9200 :أو بمحكمة البلدية (مثل محكمة بلدية
سياتل) المسؤولة عن غرامتك .يمكنك اإلتصال بمحكمة بلدية سياتل على الرقم.)206( 684 5600 :

حفالت الزفاف
انقر هنا للحصول على قائمة قضاة المحكمة العليا والمفوضين اللذين يؤدون حفالت الزفاف.

تغيير اإلسم
تدير محكمة مقاطعة كينغ تغييرات األسماء.

لدي مذكرة
اتصل بمكتب النيابة العامة في مقاطعة كينغ على الرقم (206) 296-9000 :أو إدارة الدفاع العام على الرقم(206) :
.477-9727

ابحث عن محامي

2

اتصل بخدمة إحالة المحامين لنقابة المحامين في مقاطعة كينغ على الرقم (206) 267-7010 :أو صفحة الموقع
صفحة الموقع الخاصة بهم .تتوفر أيضا معلومات حول الخدمات القانونية المجانية ومنخفضة التكلفة على صفحة ويب
ليس لديك محامي؟
تقدم إدارة مقاطعة كينغ للدفاع العام خدمات قانونية لألشخاص المؤهلين ماديا والمتهمين بجريمة أو الذين يواجهون
إجراءات مدنية معينة في مقاطعة كينغ .اذهب هنا لإلطالع على أنواع الخدمات القانونية التي يقدمها الدفاع العام .أو
اتصل على الرقم 9727-477 )206( :لمعرفة ما إذا كنت مؤهال للحصول على محامي.

تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية
اتصل بمكتب عمدة مقاطعة كينغ على الرقم )206( 296 4190 :أو قم بزيارة صفحة الويب هذه.

احصل على تصريح الحصول على سالح مخفي
اتصل بمكتب عمدة مقاطعة كينغ على الرقم )206( 296 4190 :أو قم بزيارة صفحة الويب هذه.

البصمات
اتصل بمكتب عمدة مقاطعة كينغ على الرقم )206( 296 4190 :أو قم بزيارة صفحة الويب هذه.

3

