عمليات المحكمة العليا خالل جائحة فيروس كورونا 2019

هل المحكمة مفتوحة؟
نعم ،بالرغم من أننا أجرينا تعديل على بعض من عملياتنا .يمكنكم العثور على أماكن المحكمة عبر الرابط التالي:
] .[https://www.kingcounty.gov/courts/superior-court/locations.aspxتأكد من المكان قبل القدوم إلى المحكمة كون
العديد من الجلسات تتم عن بعد أو في مكان مختلف عن المكان السابق.
كيف تحافظ على سالمة الجميع؟
يرجى المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو إذا شجعك القاضي أو محاميك على ذلك وتوفرت لديك األجهزة الالزمة .للتأكد من تلقيك
للتعليمات من المحكمة ،يرجى منك تحديث معلومات اإلتصال الخاصة بك .تجد عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بكل من موظفي
البرنامج ،والقضاة ،و المحضرين القضائيين عبر الرابط التالي[https://www.kingcounty.gov/courts/superior- :
]court/directory.aspx
إذا قدمت إلى المحكمة ،فسيطلب منك ارتداء كمامة أو تغطية الوجه .ستوفر المحكمة كمامات متاحة لإلستخدام مجانا .ال يطلب منك
وضع كمامة في حالة:
•
•
•
•

تحتاج إلى ترك فمك وأنفك مفتوح ألسباب طبية أو تتعلق بالصحة العقلية.
أنت طفل تبلغ من العمر سنتين أو أقل.
تريد أن يبقى فمك مكشوفا ألنك أصم أو تعاني من صعوبة في السمع أو أنك تتواصل مع شخص أصم أو يعاني من صعوبة
في السمع؛ أو
يسمح لك القاضي مؤقتا بنزع الكمامة حتى يمكن سماعك بشكل واضح في قاعة المحكمة.

تطبق المحكمة قواعد التباعد اإلجتماعي .ال يمكنكم الجلوس أو الوقوف إال في أماكن محددة .ال تدخل قاعة المحكمة إذا كنت مريضا أو
في الحجر الصحي.
يقوم موظفو المحكمة بتعقيم األسطح بانتظام.
توفر لك المحكمة معقم اليدين ،و مواد التنظيف المعقمة في جميع األماكن العامة بما في ذلك قاعات المحكمة وأماكن هيئة المحلفين.
هل يمكنني الحصول على مترجم للمحاكمة؟
من مسؤولية المحكمة تأمين ودفع أتعاب المترجمين ألي طرف أو شاهد يكون بحاجة إلى هذه الخدمة .يساعد التراجمة أطراف النزاع
خالل المشاورات بين المحامي وموكله واإلتهامات ،وجلسات اإلستماع ،والمحاكمات ،و أحداث المحكمة األخرى .كما أنهم يقومون
بالترجمة الشفوية للمحلفين الصم ،ودروس لآلباء و الشباب الغائب ،والمواعيد مع موظفي المحكمة .يتم برمجة المترجمين للقاءات التي
تتم في المحكمة من خالل مكتب خدمات المترجم عبر الرابط التاليhttps://www.kingcounty.gov/courts/superior- :
court/interpreter-services.aspx
كيف يمكنني اإلطالع على وثائق المحكمة العليا وسجالت القضية؟
يعتبر مكتب كاتب المحكمة ) (https://www.kingcounty.gov/courts/clerk/about.aspxمسؤوال على المحافظة وتمكين
الولوج إلى سجالت القضية الرسمية .موقع الدخول للسجالت هوhttps://www.kingcounty.gov/courts/clerk/access- :
records.aspx
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القضايا المدنية

تمثيل ذاتي :راجع "كيفية إنجاز األمور في محكمة مقاطعة كينغ العليا أثناء كوفيد  19 -عندما ال يكون لديك محامي".
ماذا لو كانت لدي قضية في قانون األسرة (طالق ،خطة األبوة ،إعالة الطفل ،إعادة توطين ،أو حضانة طرف ثالث)؟
التعليمات الخاصة بقانون األسرة عبر الرابط التالي[ :الرابط].
ماذا لو كنت أطلب أمر حماية من العنف المنزلي أو قام شخص آخر بتقديم أمر حماية ضدي؟
التعليمات الخاصة بقضايا أمر الحماية من العنف المنزلي عبر الرابط التالي[ :الرابط].
ماذا لو كانت لدي قضية في القسم الغيابي؟ (اإلخالء ،الوصاية ،و الوصية)؟
التعليمات الخاصة بالولوج إلى القسم الغيابي عبر الرابط التالي[ :الرابط].

القضايا الجنائية

كيف يمكنني معرفة مكان ووقت القدوم إلى المحكمة؟
•

يتم نشر تواريخ القسم الجنائي الخاصة بالجلسات المبرمجة على موقع المحكمة العليا لمقاطعة كينغ:
.https://kingcounty.gov/courts/superior-court/criminal.aspx

•

إذا كانت لديك استفسارات أخرى حول جلسة المحاكمة الخاصة بك ،يرجى منك اإلتصال بمحاميك .إذا تم تمثيلك من طرف
محامي عن قسم الدفاع العمومي وال تعلم كيف يمكنك اإلتصال به أو بها ،يرجى المراسلة عبر البريد اإللكتروني التالي:
 dpd@kingcounty.govأو الهاتف على الرقم ،206-296-7662 :أو الهاتف المجاني على الرقم1-844- :

.935-3534
في أي مكان في سياتل يتم عقد الجلسات الجنائية؟
محكمة مقاطعة كينغ 516 :نهج ثالث ،سياتل ،واشنطن 98104

القائمة

قاعة المحكمة

وقت البدء

التوقيت

المحاكمات داخل السجن

E-1201

 11 :00 – 9 :00صباحا

اإلثنين  -الخميس

المحاكمات خارج السجن

W-921

 3 :00 – 1 :00مساءا

اإلثنين  -الخميس

جلسات استماع لتحديد القضية
داخل السجن

E-1201

 4 :00 – 1 :00مساءا

اإلثنين  -الخميس

جلسات استماع لتحديد القضية
خارج السجن

W-921

 12 :00 – 9 :00مساءا

اإلثنين  -الخميس
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القائمة

قاعة المحكمة

وقت البدء

التوقيت

الجلسات الشاملة داخل السجن

E-1201

 8 :30صباحا –  12مساءا

الجمعة

الجلسات الشاملة خارج السجن

W-921

 8 :30صباحا –  12مساءا

الجمعة

• تنشر تواريخ جلسات رد التهم على موقع المحكمة العليا لمقاطعة كينغ عبر الرابط التالي:
. https://kingcounty.gov/courts/superior-court/criminal.aspx
• تنشر تواريخ إصدار الحكم على موقع المحكمة العليا لمقاطعة كينغ عبر الرابط التالي:
https://kingcounty.gov/courts/superior-court/criminal.aspx

في أي مكان في كينت يتم عقد الجلسات الجنائية؟
مركز العدالة اإلقليمي مالنغ :النهج الرابع شماال ،كينت ،واشنطن98032 ،

القائمة

قاعة المحكمة

وقت البدء

التوقيت

المحاكمات داخل السجن

GA

 11 :00 – 9 :00صباحا

اإلثنين ،الخميس

المحاكمات خارج السجن

4C
GA

 3 :00 – 1 :00مساءا
 11 :00 – 9 :00صباحا

الثالثاء
اإلثنين والخميس

جلسات استماع لتحديد القضية
داخل وخارج السجن

GA

 4 :00 – 1 :00مساءا

اإلثنين  -الخميس

الجلسات الشاملة داخل وخارج
السجن

GA

 9 :00صباحا –  12مساءا

الجمعة

• تنشر تواريخ جلسات رد التهم على موقع المحكمة العليا لمقاطعة كينغ عبر الرابط التالي:
. https://kingcounty.gov/courts/superior-court/criminal.aspx
• تنشر تواريخ إصدار الحكم على موقع المحكمة العليا لمقاطعة كينغ عبر الرابط التالي:
https://kingcounty.gov/courts/superior-court/criminal.aspx

قضايا األحداث

كيف يمكنني معرفة طريقة ووقت الوصول إلى المحكمة؟
المحكمة ال تعقد جلسات تتعلق بقضايا التغيب في الوقت الحالي [الرابط].
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لجدولة أو حضور جلسة مخالفة القانون تعقد عبر الهاتف أو الفيديو ،أو إذا كانت لديك استفسارات حول جدولة أو حضور الجلسة
شخصيا ،اتصل بالمحضر القضائي للقاضي الذي اسندت له القضية بيومي عمل على األقل قبل الجلسة .إذا كان لديك محامي أو لطقلك
محامي ،يرجى اإلتصال به أوال قبل اإلتصال بالمحكمة.
تشجع المحكمة على أن تعقد جميع الجلسات الممكنة عن بعد .لحضور جلسة استماع عبر الهاتف أو الفيديو ،أو إذا كانت لديك أسئلة حول
حضور جلسة استماع شخصيا ،يرجى االتصال بمركز الموارد على الرقم )206( 263-8634 :أو إرسال بريد إلكتروني إلى:
.SCResourceCenter@kingcounty.gov
•
•

رئيس القضاة ج .ميشال دياز ،اتصل على الرقم206-477-1555 :؛ البريد اإللكترونيdiaz.court@kingcounty.gov :؛
فيما يتعلق بالقضايا شمال سياتل :القاضية تيريزا دويل ،اتصل على الرقم206-477-1405 :؛ البريد اإللكتروني:
 doyle.court@kingcounty.govأو juvie4@kingcounty.gov؛

•

فيما يتعلق بالقضايا جنوب سياتل :القاضي أفريل روثروك ،اتصل على الرقم 206-477-1423؛ البريد اإللكتروني:
 rothrock.court@kingcounty.govأو juvie3@kingcounty.gov.

كيف يمكنني الوصول إلى طفلي إذا كان في الحجز ،أو المحامي الخاص بطفلي؟
يمكن لموظفي الفحص إخبارك عن حالة احتجاز الطفل ومعلومات الجلسة التالية 24( 206-263-9595 :ساعة  7 /أيام في األسبوع).
لإلتصال بمحامي الدفاع العمومي.206-296-7662 :
•

إذا كنت تقيم في سياتل أو شمال  ،I-90اتصل على الرقم.206-296-9480 :

إذا كنت تقيم جنوب سياتل و  :I-90اتصل على الرقم.206-205-7485 :

كيف أحصل على المساعدة لنفسي أو لطفلي في مركز الموارد؟
يقع مركز المعلومات في الطابق الرئيسي  /الثاني من مركز قضاء األطفال والشباب .يمكن لموظفي مركز المعلومات المساعدة في)1( :
ربط الشباب واألسر بأربعة أنظمة رئيسية :الصحة العامة ،والصحة السلوكية والعقلية ،والتعليم والتدريب ،واإلسكان؛ ( )2المساعدة في
تسهيل اتصاالت الخدمة المجتمعية؛ و ( )3تزويد الشباب واألسر بالموارد التي يحتاجونها للمساعدة في التعامل مع نظام قضاء األحداث.
يرجى االتصال بمركز المعلومات على الرقم )206( 263-8634 :أو إرسال عبر البريد إلكتروني على العنوان التالي:
 .SCResourceCenter@kingcounty.govساعات العمل لدينا من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:30صباحا حتى  4:30مساءا.

قضايا اإلعالة

كيف يمكنني معرفة المكان والوقت الذي أحضر فيه إلى المحكمة؟
•

توزع تواريخ اإلعالة على جميع األطراف المهنية .يجب أن يكون محاميك على اتصال بك بشأن الجلسة االخاصة بك.
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•

إذا كانت لديك استفسارات أخرى حول جلسة المحاكمة الخاصة بك ،يرجى االتصال بمحاميك .إذا تم تمثيلك من قبل محامي قسم
الدفاع العمومي وال تعرف كيفية االتصال به أو بها ،فيرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي:
 dpd@kingcounty.govأو عبر الهاتف على الرقم 206-296-7662 :أو الرقم المجاني .844-935-3534

ماذا لو كنت أجهل أنه تم تعيين محامي لي؟
• إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان لديك محام ،اتصل ببرنامج الوالدين إلى الوالدين ( )Parent for Parentعلى الرقم-3174 :
.206-263
يمكن للحليف األب أن يساعد في نظام اإلعالة .هؤالء هم آباء كانت لديهم قضية إعالة وتم لم شملهم مع أطفالهم .يمكن أن يزودك أحد
الوالدين الحليف بمعلومات حول كيفية عمل قضية اإلعالة ،ومساعدتك بالموارد ،ويربطك بالمحامي واألخصائي االجتماعي في القضية.

متى وأين يتم عقد جلسات المحاكمة؟
قضايا سياتل :كالرك تشيلدرن و مركز العدالة لشؤون األسرة1211 E. Alder Street, Seattle, WA 98122 ،

قضايا سياتل
مركز عدالة األطفال واألسرة1211 E. Alder Street, Seattle, WA 98122 ،
وقت البدء
قاعة المحكمة
القائمة
 8:30صباحا
4B
الطلبات  72 /جلسات الرعاية اإليوائية
جلسات إليجاد خطة دائمة
 1:30مساءا
4B
عند المرافعات
جلسات المراجعة
4B
جلسات محكمة معالجة مسائل األسرة
 1:30مساءا
4D
 8:30صباحا
4B
خاص – الطلبات / 72s /جلسات إليجاد خطة دائمة
 8:30صباحا
4D
قبل المحاكمة  /تقصي الحقائق

الموعد
من اإلثنين إلى الخميس
من اإلثنين إلى الخميس
من اإلثنين إلى الخميس
الخميس
الجمعة
الجمعة

قضايا كينت :مركز العدالة الجهوي مالنغ401 4th Avenue North, Kent, WA 98104 ،
قضايا كينت
مركز العدالة الجهوي مالنغ401 4th Avenue North, Kent, WA 98104 ،
وقت البدء
قاعة المحكمة
القائمة
 8:30صباحا
1L
الطلبات الحرة قانونا  /جلسات إليجاد خطة دائمة
 1:30مساءا
1L
قبل المحاكمة  /تقصي الحقائق
 8:30صباحا
1L
الطلبات 72 /جلسات الرعاية اإليوائية
جلسات إليجاد خطة دائمة
 1:30مساءا
1L
عند المرافعات
جلسات المراجعة
1L
األسرة
مسائل
معالجة
جلسات محكمة
 1:30مساءا
1L
 8:30صباحا
1L
خاص – الطلبات / 72s /جلسات إليجاد خطة دائمة

الموعد
اإلثنين
اإلثنين
من الثالثاء إلى الخميس
من الثالثاء إلى الخميس
من الثالثاء إلى الخميس
األربعاء
الجمعة

قضايا قانون العالج القسري
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إذا أردت مشاهدة قضية معينة ،كيف أعرف المكان والوقت الذي أحضر فيه إلى المحكمة؟
لحضور جلسة استماع شخصيا أو عبر الهاتف ،اتصل بـمارغو بورنيسون على الرقم 206-263-8574 :أو قم بإرسال بريد إلكتروني
على العنوان التالي.SCITACOURT@kingcounty.gov :
كيف أصل إلى شخص محتجز بموجب قانون العالج القسري؟
للوصول إلى مريض محتجز بموجب قانون العالج القسري ،اتصل بمستشفى الحجز .تقدم معلومات المستشفى في الوقت الذي تم فيه
احتجاز الشخص .إذا كنت أحد أفراد عائلة المريض المحتجز بموجب قانون العالج القسري ،فهنالك محامي األسرة لتقديم المعلومات،
والموارد ،والدعم خالل إجراءات المحكمة .يمكن الوصول إلى محامي األسرة على الرقم.206-477-8517 :
كيف أتصل بمحامي قانون العالج القسري؟ تقدم دائرة الدفاع العمومي بمقاطعة كينج خدمات قانونية لألشخاص الملتزمين بمرفق للصحة
العقلية أو لتعاطي المخدرات ضد إرادتهم .لمزيد من المعلومات ،اتصل بدائرة الدفاع العمومي.206-477-9727 :
بموجب القانون ،يكلف مكتب المدعي العام بتمثيل مؤسسة العالج التي تبحث عن العالج القسري .لحجز جلسة ،تحدث إلى محامي
االدعاء ،أو إذا تم إصدار مذكرة إحضار لك ،فيرجى االتصال على الرقم  .206-744-7774سوف تحتاج إلى ترك رسالة.

كيف يمكنني التواصل إذا شككت في إصابة شخص ما بأزمة صحية سلوكية؟
تقوم أزمة مقاطعة كينغ و خدمات اإللتزام بتقييم األشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الصحة السلوكية لالحتجاز القسري في
مرافق الطب النفسي بموجب قانون العالج القسري ،الفصل  ، 71.05قانون واشنطن المراجع للبالغين والفصل  ، 71.34قانون واشنطن
المراجع للشباب.
6

يشار إلى موظفي األزمات وااللتزام الذين يؤدون هذه المهام باسم األخصائيين المعينين لألزمات .األخصائيون المعينون لألزمات هم
متخصصون في الصحة العقلية مدربون خصيصا إلجراء تحقيقات شاملة على المخاطر.
خدمات األزمات وااللتزامات متوفرة على مدار  24ساعة في اليوم 365 ،يوم في السنة.
• اتصل على الرقم  911إذا كان الموقف يهدد الحياة أو إذا كان يبدو أن شخصا ما قد يتأذى.
• إذا لم يكن هناك خطر جسدي مباشر ،اتصل باتصاالت األزمة على الرقم ،206 206-461-3222 :أو ،1-866-427-4747
أو قم بزيارة موقع .www.crisisconnections.org
• للوصول إلى خط اإلحالة المباشر لألخصائيين المعينين لألزمات ،اتصل على الرقم.206-263-9200 :
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