محكمة مقاطعة كينغ
تعتبر محكمة مقاطعة كينغ مرفق محكمة كامل الخدمات يخدم شمال وشرق مقاطعة كينغ .يقع في الجادة الثالثة في وسط مدينة
سياتل بين جيمس وييسلر.
عنوان الشارع:
516 Third Avenue
Seattle, WA 98104
العنوان البريدي:
King County Superior Court
516 Third Avenue, Room C-203
Seattle, WA 98104
أيام وأوقات العمل:
من اإلثنين إلى الجمعة 8 ،و  30صباحا إلى  4و  30مساءا
•

العطل واأليام غير القضائية

كيفية الوصول :الخريطة
•
•
•
•
•

اركب الحافلة (رابط إلى مخطط الرحالت عبر اإلنترنت).
اركب القطار الخفيف (رابط إلى موقع ساوند ترانسيت)
اتجاهات السياقة (الرابط إلى غوغل خرائط)
معلومات ركن السيارات
ركن الدراجات

قم بتحميل خريطة وكتيب يُظهران المحكمة العليا لمقاطعة كينغ ومحكمة مقاطعة كينغ ومحكمة بلدية سياتل في وسط مدينة
سياتل.
يصف هذا الكتيب المكان الذي يجب أن تتوجه إليه للحصول على خدمات محكمة محددة في محكمة مقاطعة كينغ.
تسويات لذوي اإلحتياجات الخاصة
إذا كنت من ذوي االحتياجات الخاصة ،فيرجى ملئ نموذج طلب تسوية معقولة .التعليمات موجودة مع هذا النموذج.
يمكن الوصول إلى المبنى التاسع وجيفرسون ومحكمة قانون العالج القسري من طرف ذوي االحتياجات الخاصة كما أنه يلبي
متطلبات قانون األمريكيين ذوي اإلحتياجات الخاصة.
معظم األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة لديهم شخص ما يوصلهم عند مدخل الجادة الثالثة للمنشأة .هنالك موقف سيارات
محدود لذوي االحتياجات الخاصة في مرآب موقف السيارات هيل غوت ( 415الشارع  .)6توجد أكشاك خاصة بذوي
اإلحتياجات الخاصة على جميع مستويات المرآب باستثناء  4و  .9اخرج إلى الشارع الخامس ،واعبر  ،5وتابع إلى الحي
 500لدخول مبنى إدارة مقاطعة كينغ .استقل المصعد إلى أدنى مستوى (تم وضع عالمة " "Tفي المصعد) واستخدم النفق
لدخول قاعة المحكمة.

التفتيش األمني
كل مرفق محكمة لديه فحص أمني .هذه العناصر محظورة من مرافق محكمة مقاطعة كينغ .شاهد مقطع فيديو يصف الفحص
األمني عند مداخل المحكمة.
رعاية األطفال
رعاية األطفال غير متوفرة في مقاطعة كينغ.
الطعام ،المقهى ووسائل الراحة األخرى:
احصل على معلومات حول الطعام والقهوة وأجهزة الصراف اآللي وغيرها من المرافق في حرم هاربورفيو (رابط
خارجي).
الطعام
يقدم متجر الوجبات الخفيفة الطعام في الطابق األول .توجد آالت البيع في غرفة اجتماع لجنة التحكيم بالطابق األول.
اطلع على المزيد حول :تاريخ محكمة مقاطعة كينغ.

