
 های معافیت از هزینههای تکمیل فرمدستورالعمل

 های دادگاه: درخواست برای معافیت از هزینهFW 001فرم 

 صفحه را به شرح زیر تکمیل کنید: راستدر صفحه نخست، کادرهای موجود در سمت 

توان در : نام کانتی و نشانی دادگاه را درج کنید. این اطالعات را میکادر دوم، سمت راست .1
 دادخواهی یافت. « احضار و شکایت»قسمت 

توان در قسمت : شماره پرونده را بنویسید. این اطالعات را میکادر سوم، سمت راست .2
 دادخواهی یافت. « احضار و شکایت»

مستأجر  : نام پرونده را بنویسید. نام پرونده نام موجر به طرفیت نام کادر چهارم، سمت راست .3
 است.

 را به شرح زیر تکمیل کنید: 6تا  1در صفحه نخست، موارد 

 بنویسید : نام، نشانی، و شماره تلفن خود را با حروف بزرگ و خوانا1مورد  .1
: اگر شاغل هستید، عنوان شغل، نام کارفرما، و نشانی کارفرما را با حروف بزرگ و 2مورد  .2

 خوانا بنویسید
را درج  represented)-(self« به وکالت از خود»: اگر وکیل ندارید، عبارت 3مورد  .3

 کنید یا این قسمت را خالی بگذارید.
 را تیک بزنید« دادگاه عالی» : اولین مربع کنار 4مورد  .4
 مورد را تیک بزنید.  از سه فقط یکیرا تیک بزنید.  C، یا کادر B، کادر A: کادر 5مورد  .5

a.  در صورت دریافت هریک از مزایای عمومی ذکر شده، مربعA  .را تیک بزنید
 را تیک بزنید. کنید حتماً مربع کنار مزایای عمومی که دریافت می

b.  در صورت عدم دریافت هریک از مزایای عمومی ذکر شده کنار مربعA  یا اگر درآمد
را تیک بزنید. اگر  Bربع ماهیانه خانوار شما مساوی یا کمتر از مبلغ ذکر شده است، م

 کنید. موجود در صفحه دوم را تکمیل  9و  8، 7این مربع را تیک بزنید، باید موارد 
c.  اگر مشمول مربعA  یا مربعB  نیستید، مربعC این مربع را   را تیک بزنید. اگر

 کنید. تیک بزنید، باید کل صفحه دوم را تکمیل 
های دادگاه رخواست معافیت برای هزینهماه گذشته از دادگاه د 6: اگر طی 6مورد  .6

 بزنید. این مربع را تیک  اید، کرده

در صفحه نخست، تاریخ و نام خود را درج و ذیل آن صفحه را امضا کنید. در صفحه دوم، نام و 

 شماره پرونده خود را در باالی صفحه بنویسید.

را در صفحه نخست تیک  5(cو مربع ) 5(bفقط در صورتی بقیه صفحه دوم را تکمیل کنید که مربع )
 زده باشید.



را تکمیل کنید. اینجا محل درج درآمد  9، و 8، 7را تیک زدید، موارد  5(bاگر مربع ) .1
 شما است. ماهانه خانوار 

اید، باید کل صفحه دوم را تکمیل کنید. را در صفحه نخست تیک زده 5(cاگر مربع ) .2
انه خانوار شما، پول و اموال تحت مالکیت خانوار شما، و نیز اینجا محل درج درآمد ماه

 است. کسورات و مخارج ماهیانه خانوار شما 
 
 

 های اضافی دادگاه: درخواست برای معافیت از هزینهFW 002فرم 

در صورتی باید این فرم را تکمیل و تسلیم کنید که خواستار محاکمه توسط هیئت منصفه  توجه:
 باشید.

 صفحه را به شرح زیر تکمیل کنید: راستموجود در سمت کادرهای 

توان در نام کانتی و نشانی دادگاه را درج کنید. این اطالعات را می :کادر دوم، سمت راست .1
 دادخواهی یافت. « احضار و شکایت»قسمت 

توان در قسمت : شماره پرونده را بنویسید. این اطالعات را میکادر سوم، سمت راست .2
 ادخواهی یافت.د « احضار و شکایت»

مستأجر  : نام پرونده را بنویسید. نام پرونده نام موجر به طرفیت نام کادر چهارم، سمت راست .3
 است.

 را به شرح زیر تکمیل کنید: 6تا  1موارد 

 بنویسید نام، نشانی، و شماره تلفن خود را با حروف بزرگ و خوانا :1مورد  .1
را درج   (self-represented)«به وکالت از خود»وکیل ندارید، عبارت : اگر 2مورد  .2

 کنید یا این قسمت را خالی بگذارید.
را   ها که دادگاه با آن موافقت کرد: تاریخ آخرین درخواست معافیت از هزینه3مورد  .3

 بگذارید.  درج کنید. اگر ندارید، آن را خالی
اید، های دادگاه درخواست دادهمعافیت از هزینه: فقط در صورتی که اخیراً برای 4مورد  .4

 تیک بزنید.  شود رامربعی که شامل حال شما می
های مربوط به مواردی که خواستار معافیت از آنها هستید را تیک بزنید. کلیه مربع :5مورد  .5

ها و مخارج هیئت هزینه»متقاضی محاکمه توسط هیئت منصفه هستید، مربع نخست   چنانچه
 را تیک بزنید. (Jury fees and expenses) « منصفه

 : توضیح دهید که چرا به این خدمات نیاز دارید. 6مورد  .6

 ذیل آن صفحه را امضا کنید. تاریخ و نام خود را درج و 



 های دادگاه: حکم معافیت از هزینهFW 003فرم 

 صفحه را به شرح زیر تکمیل کنید: راستکادرهای موجود در سمت 

توان در : نام کانتی و نشانی دادگاه را درج کنید. این اطالعات را میکادر دوم، سمت راست .1
 دادخواهی یافت. «احضار و شکایت»قسمت 

توان در قسمت شماره پرونده را بنویسید. این اطالعات را می :کادر سوم، سمت راست .2
 دادخواهی یافت. « احضار و شکایت»

مستأجر  ونده را بنویسید. نام پرونده نام موجر به طرفیت نام نام پر :کادر چهارم، سمت راست .3
 است.

 را به شرح زیر تکمیل کنید: 2و  1موارد 

 بنویسید : نام و نشانی خود را 1مورد  .1
را درج  represented) -(self«به وکالت از خود»اگر وکیل ندارید، عبارت  :2مورد  .2

 کنید یا این قسمت را خالی بگذارید.

 دوم و سوم، نام و شماره پرونده خود را در باالی هر دو صفحه بنویسید.در صفحه 

 در این فرم چیز دیگری ننویسید. دادگاه بقیه را تکمیل خواهد کرد.


