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إذا طلبت الحصول على جلسة استماع عادلة في والية كاليفورنيا وال يمكنك حضور الجلسة في الموقع
ي سبب آخر
،المحدد لها في المقاطعة بسبب وجود معوقات طبية أو نفسية أو متعلقة بعملية النقل أو أل ّ
فيمكنك طلب الحصول على جلسة استماع منزلية " MPP 22-045.11 .إذا كان ال ُمدعي غير قادر على
حضور جلسة االستماع في المكان المحدد لها بسبب تراجع حالته الصحية ،فيمكن أن تُقام جلسة االستماع
في منزل ال ُمدعي أو في أي مكان آخر يوافق عليه كل من المحكمة وال ُمدعي".

كيفية طلب الحصول على جلسة استماع منزلية:
 عندما تتلقى إعالن صحيفة دعوى ال توافق عليه ،يمكنك الطعن وطلب جلسة استماع عادلةبالوالية .يمكنك تقديم طلبك للحصول على جلسة استماع منزلية وذلك عندما تطلب جلسة استماع
عادلة بالوالية .اشرح السبب الذي يجعلك تحتاج إلى جلسة استماع منزلية وأي إثبات يوضح
حاجتك لجلسة استماع منزلية .إذا لم ترسل اإلثبات ،قد تطلب منك الوالية دعم السبب الخاص بك
لعدم تمكنك من حضور جلسة االستماع في موقع الجلسة المحدد.
 إذا لم تطلب جلسة استماع منزلية عندما طلبت جلسة االستماع العادلة بالوالية الخاصة بك ،يمكنكاالتصال بوحدة االستعالم العام واالستجابة بوالية كاليفورنيا(االستعالم العام)  (800) 952-على
لطلب جلسة استماع منزلية  .5253إذا رفضت وحدة االستعالم العام أو لم تستجيب ،يمكنك
االتصال بمكتب جلسات االستماع اإلقليمي وطلب التحدث إلى رئيس محكمة مكتب جلسات
االستماع اإلقليمي في منطقتك بخصوص طلبك للحصول على جلسة استماع منزلية:
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مكتب نورثين فالي()NVO
كارلين هارمنسون ،رئيس المحكمة
P Street, MS 19-44, Sacramento, CA 95814-5512 744
الهاتف(916) 651-0927 :
رقم الهاتف المجاني(866) 538-2431 :
الفاكس(916) 651-2737 :
مكتب لوس أنجلوس اإلقليمي()LARO
دورا لونا ،رئيس المحكمة
P Street, MS 28-01, Sacramento, CA 95814-5512 744
الهاتف(213) 833-2200 :
رقم الهاتف المجاني(866) 708-0792 :
الفاكس(213) 833-2230 :
مكتب سان دييجو اإلقليمي()SDRO
أنتوني غوروال ،رئيس المحكمة
P Street, MS 28-03, Sacramento, CA 95814-5512 744
الهاتف(760) 510-4999 :
رقم الهاتف المجاني(866) 388-4427 :
الفاكس(760) 510-4998 :

سرنا أن نسمع منك! يُرجى إكمال االستبيان التالي بشأن منشوراتنا والسماح لنا بمعرفة مستوى أدائنا!
ي ُ
[إجراء االستبيان]
للمساعدة القانونية ،اتصل على الرقم 800-776-5746أو استكمل طلب نموذج المساعدة .لجميع
األغراض األخرى ،اتصل على( 5800-504-916شمال كاليفورنيا)؛ و ( 8000-213-213جنوب
كاليفورنيا).

ا
تمويًل من مصادر مختلفة ،لًلطًلع على القائمة الكاملة
تتلقى Disability Rights California
للممولين ،تفضل بزيارة /http://www.disabilityrightsca.org
Documents/ListofGrantsAndContracts.html

