
 التعليمات الخاصة باستمارات اإلعفاء من الرسوم

 : طلب إعفاء من رسوم المحكمةFW 001استمارة رقم 

 في الصفحة األولى، إمأل المربعات الموجودة على الجزء األيمن كما يلي:

اكتب اسم المقاطعة و عنوان المحكمة. يمكنك أن تجد هذه المربع الثاني من الناحية اليمنى:  .1
 الجزء الخاص باالستدعاء والشكاوى للدعوة القضائية. المعلومات في

اكتب رقم القضية. يمكنك أن تجد هذه المعلومات في الجزء المربع الثالث من الناحية اليمنى:  .2
 الخاص باالستدعاء والشكاوى للدعوة القضائية.

يت مقابل اكتب اسم القضية. واسم القضية هو اسم صاحب البالمربع الرابع من الناحية اليمنى:  .3
 اسم الشحص المستأجر منه.

 كما يلي: 6إلى  1في الصفحة األولى، أكمل العناصر من 

 اكتب اسمك وعنوانك ورقم تليفونك العنصر األول: .1
إذا كنت تعمل، اكتب المسمى الوظيفي الخاص بك، واسم جهة العمل، وعنوان جهة العنصر الثاني:  .2

 العمل
أو  represented)-(selfإذا لم يكن لديك محامي يمثلك اكتب "تمثيل ذاتي" العنصر الثالث:  .3

 اتركه فارغا.
 ضع عالمة على المربع األول بجوار "المحكمة العليا"العنصر الرابع:  .4
. ضع عالمة على اختيار Cأو المربع  Bأو المربع  Aضع عالمة أمام المربع  العنصر الخامس: .5

 واحد فقط من الثالثة.
a. عالمة أمام المربع  قم بوضعA  إذا كنت تتلقى أي من المساعدات الحكومية الموجودة

 بالقائمة. تأكد من وضع عالمة بجوار كل مساعدة حكومية تتلقاها.
b.  قم بوضع عالمة على المربعB  أذا كنت ال تتلقى أي مساعدات حكومية من المذكورة

وإذا كان الدخل الشهري لمنزلك يساوي أو أقل من القيمة  Aباألعلى بجوار المربع 
المذكورة. إذا قمت بوضع عالمة على هذا المربع سوف يلزم عليك أن تمأل العناصر رقم 

 في الصفحة الثانية. 9و 8و 7
c.  قم بوضع عالمة أمام المربعC  إذا كان المذكور في المربعين أعاله ال ينطبق

ى هذا المربع سوف يلزم عليك أن تمأل الصفحة عليك. إذا قمت بوضع عالمة عل
 الثانية كاملة.

قم بوضع عالمة على هذا المربع إذا طلبت من المحكمة إعفاءك من العنصر السادس:  .6
 مصاريف المحكمة في الشهور الستة األخيرة.

 على الصفحة األولى، اكتب التاريخ واسمك وقم بالتوقيع في الجزء ااٍلسفل من الصفحة. 

 ، اكتب اسمك ورقم القضية في الجزء األعلى.الثانيةصفحة في ال

 .5(cو  ) 5(bقم بإكمال باقي الصفحة الثانية فقط في حالة أنك قمت بوضع عالمة على المربعين  )



. 9و 8و 7في الصفحة األولى، أكمل العناصر رقم  5(bإذا وضعت عالمة على المربع ) .1
 الدخل الشهري لمنزلك. هذا هو المكان الذي تذكر فيه

في الصفحة األولى، يلزم عليك أن تمأل الصفحة الثانية كاملة. في  (c)5إذا قمت باختيار  .2
هذه الصفحة سوف تضع معلومات تتعلق بالدخل الشهري لمنزلك واألموال والممتلكات التي 

 يملكها منزلك، و االقتطاعات والمصروفات الشهرية الخاصة بالمنزل.
 
 

 : طلب إعفاء من رسوم المحكمة اإلضافيةFW 002قم استمارة ر

 ملحوظة: يجب عليك إكمال وإرسال هذه االستمارة إذا كنت ترغب في الحصول على محاكمة 
 بهيئة محلفين.

 أكمل المربعات على الجانب األيمن من الصفحة كما يلي:

اكتب اسم المقاطعة و عنوان المحكمة. يمكنك أن تجد هذه  المربع الثاني من الناحية اليمنى: .1
 المعلومات في الجزء الخاص باالستدعاء والشكاوى للدعوة القضائية.

اكتب رقم القضية. يمكنك أن تجد هذه المعلومات في الجزء  المربع الثالث من الناحية اليمنى: .2
 الخاص باالستدعاء والشكاوى للدعوة القضائية.

اكتب اسم القضية. واسم القضية هو اسم صاحب البيت مقابل  الرابع من الناحية اليمنى:المربع  .3
 اسم الشحص المستأجر منه.

 كما يلي: 6إلى  1أكمل العناصر من 

 اكتب اسمك وعنوانك ورقم تليفونكالعنصر األول:  .1
أو  nted)represe-(selfإذا لم يكن لديك محامي يمثلك اكتب "تمثيل ذاتي"  العنصر الثاني: .2

 اتركه فارغا.
اكتب تاريخ آخر طلب إعفاء من الرسوم تم إعطاءه من المحكمة. اترك  العنصر الثالث: .3

 المساحة خالية إن لم يكن لديك واحد.
اختر المربع الذي ينطبق عليك فقط إذا كنت قد طلبت إعفاء من الرسوم  العنصر الرابع: .4

 مؤخرا.
مربع ترغب من المحكمة العفو بشأنه. قم بوضع قم بوضع عالمة أمام كل  العنصر الخامس: .5

 عالمة على المربع األول الذي يقول: "رسوم ومصاريف هيئة المحلفين" 
 (Jury fees and expenses).إذا كنت تطلب محاكمة بواسطة هيئة محلفين 

اشرح أسباب احتياجك إلى هذه الخدمات. اكتب  العنصر السادس: .6

 التاريخ واسمك وقم بالتوقيع في االسفل.



 : حكم خاص بإعفاء رسوم المحكمةFW 003استمارة 

 أكمل المربعات على الجانب األيمن من الصفحة كما يلي:

نك أن تجد هذه اكتب اسم المقاطعة و عنوان المحكمة. يمك المربع الثاني من الناحية اليمنى: .1
 المعلومات في الجزء الخاص باالستدعاء والشكاوى للدعوة القضائية.

اكتب رقم القضية. يمكنك أن تجد هذه المعلومات في الجزء  المربع الثالث من الناحية اليمنى: .2
 .الخاص باالستدعاء والشكاوى للدعوة القضائية

اسم القضية هو اسم صاحب البيت مقابل اكتب اسم القضية. و المربع الرابع من الناحية اليمنى: .3
 اسم الشحص المستأجر منه.

 كما يلي: 2و  1أكمل العناصر 

 اكتب اسمك وعنوانك العنصر األول: .1
أو  represented)-(selfإذا لم يكن لديك محامي يمثلك اكتب "تمثيل ذاتي"  العنصر الثاني: .2

 اتركه فارغا.

 اسمك ورقم الحالة في الجزء األعلى من الصفحة.في الصفحة الثانية والصفحة الثالثة اكتب 

 ال تمأل أي شيء أخر في هذه االستمارة. سوف تنهي المحكمة باقي البيانات.


