
:ضور المحكمة عبر الهاتف أو الفيديوح
أسئلة ونصائح لمستخدمي المحاكم 

عن طريق الهاتف أو سيتم  كيف أعرف ما إذا كان موعد المحكمة
 الفيديو وليس في قاعة المحكمة؟

. قد يتم    ُ           ست عقد عن بعد ستخطرك المحكمة إذا كانت جلسة االستماع 
وني أو الرسائل النصية طريق البريد أو البريد اإللكتراالتصال بك عن 

  .جميع رسائلك بانتظام قم بالتحقق من ، لذاأو الهاتف

  المحكمة عبر الهاتف أو الفيديو؟  المثول أمامأن أطلب  بإمكانيهل 
    ُ                           عن ب عد عبر الهاتف أو الفيديو. المثول أمام المحكمةطلب أن تيمكنك 

  المحكمة للحصول على معلومات.  كاتباتصل بمكتب 

 كيف أحضر جلسة استماع عن بعد؟
  سترسل لك المحكمة تعليمات حول كيفية االنضمام إلى جلسة االستماع

، ديو. إذا كان ال يزال لديك أسئلة    ُ                      عن ب عد عبر الهاتف أو الفي التي تعقد 
  المحكمة. يمكنك االتصال بمكتب كاتب

   حضرت عن بعد؟هل سأتحمل تكلفة مالية إذا 
عن بعد. إذا كانت التكلفة  حضورالعديد من الخيارات المجانية للهناك 

مة مجانية أو، يمكنك أن تطلب من المحكمة استخدام خد لكمصدر قلق 
  م. طلب إعفاء من الرسوتقديم 

  ؟عن بعد                     ُ    جلسة االستماع التي ست عقدل تحديد موعد آخرهل يمكنني  
بوقت  قبل الموعد المحدد  المحكمةكاتب  يجب عليك االتصال بمكتب

التي تعقد عن  تتمكن من حضور جلسة االستماع تبين أنك لنإذا  كافي
  .المقرر هاموعد بعد في 

  ماذا لو لم يكن لدى جهاز كمبيوتر أو هاتف؟
إذا لم يكن لديك جهاز كمبيوتر، فيمكنك أن تطلب الحضور عبر الهاتف. 

  .فاسأل الكاتب عن الخيارات األخرى المتاحةإذا لم يكن لديك هاتف، 

لذوي  تسهيالتهل ال يزال بإمكاني الحصول على مترجم فوري أو 
 عن بعد؟ االستماع  عند عقد جلسة اإلعاقات

نعم، يجب أن تقدم المحكمة نفس الخدمات التي تقدمها في جلسات 
إلعالمهم  االستماع التي يتم فيها الحضور شخصيا. اتصل بمكتب الكاتب 

  أنك بحاجة إلى المساعدة. 

ما الذي يمكنني توقعه أثناء جلسة االستماع؟ 
  االنتظار أو في "غرفة االنتظار" قبل بدء   قيد قد يتم وضعك

 جلسة االستماع.
 يين اسم الشاشة الخاص بك ، فقم بتعوإذا كنت تظهر بالفيدي

 .االسم األخيرليظهر كاالسم األول 
  عر ف  ّ نفسك عند بدء جلسة االستماع.   
 حتى ما تقوله. قد يتم، ويمكن للجميع سماع ةحي الجلسة  

من قبل الجمهور. تسجيلها من قبل المحكمة أو يمكن مشاهدتها
   يجب أن تسأل عما سيحدث بعد ذلك في قضيتك وكيفية

 .خة من أمر المحكمةالحصول على نس

االستعداد لجلسة االستماع الخاصة بك التي يتم عقدها عن بعد

  تحقق من اتصالك باإلنترنت أو الهاتف.

حكمة باستخدامه (على قم بتنزيل البرنامج الذي تخبرك الم
تشعر عليه إلى أن). تدرب Skypeأو   Zoom، سبيل المثال

 استخدامه.  بأنه من السهل عليك

اشحن جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. تأكد من أن
 هاتفك لديه دقائق كافية. 

استخدم سماعات األذن أو سماعة الرأس إذا استطعت. هذا 
 تتحدث. بينما يجعل من السهل سماعك

إذا كان بوقت كافي قبل الموعد المحدد المحكمة  تواصل مع
المستندات والصور)  لديك دليل تريد مشاركته (بما في ذلك

 االتصال بهم.  أو شهود يمكن

، فيجب  مباشرة مع القاضي (وليس الكاتب) إذا كنت تتواصل 
ً                              عليك أيض ا تضمين الطرف اآلخر في رسائلك.           

     ً                           وهادئ ا حيث لن يقاطعك أحد وبدون خاليا           ً  استخدم مكان ا 
 ضوضاء في الخلفية.

، وى العين. إذا كنت تستخدم الهاتفاضبط الكاميرا على مست
 . يمكنك استخدام يديك بحرية  بحيثعلى شيء فقم بدعمه 

وجود أي تأخير في   ي حالقبل التحدث ف لمدة قصيرةتوقف 
جودةسين كتم صوتك عند عدم التحدث لتحاالفيديو. الصوت/

الصوت. دع القاضي يعرف على الفور إذا كنت ال تستطيع 
  سماع ما يقال. 

 ُ    ب عد ال  ، تذكر أن جلسة االستماع عنمنزلحتى لو كنت في ال
تزال جلسة استماع رسمية في المحكمة ويجب عليك ارتداء  

 .الئقوالتصرف بشكل  المناسبة مالبسال

 كاتب المحكمة في إذا كانت لديك أي أسئلة، فاتصل بمكتب
 .أقرب وقت ممكن

جلسة االستماع مباشرة، فقد   موعد إذا انتظرت حتى قبل 
  . يكون الوقت قد فات للحصول على المساعدة
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