
 

 .دیخود باش ندهینما یدادگاه عال یجلسھ دادرس در کند تا یبھ شما کمک م ویدیو نیا

 

خود انجام  کردن آماده یبرا دیتوان یاز اقدامات را م یشمار شود یشما اطالع داده م بھ تان یجلسھ دادرس خیکھ تار یزمان از
 .دیدھ

 

 .دیکن یزیبر آن اساس برنامھ ر و دیچک کن د،یآن حاضر شو در را کھ قرار است یدادرس نوع ابتدا،

 

 .باشد ینم کسانی یجلسات دادرس یتمام یبرا یآمادگ

 

کا ات یجلسھ دادرس در بھ آنھا دیخواھ یم کھ دیاستفاده کن یدادن مدارک لیتحو یاز کدام روش برا دیبا شما دیدادگاه چک کن با
 .دیکن

 

 .خواھد داشت اریرا در اخت گریشما و طرف د توسط مدارک ارائھ شده یتمام از یینسخھ ھا یقاض

 

 د،یارد اریرا در اخت د،یبھ آنھا اشاره کن یدگیرس جلسھ یط دیباش لیاست ما ممکنھ ک یمدارک یتمام از ییکھ نسخھ ھا دیکن چک

 .ھا از دادگاه لیمیھا و ا نامھ ،یکتب یھا اظھارنامھ شھود، یھا ھیاظھار شده، میاقرارنامھ ھا، از جملھ مدارک تسل مانند

 

 .خواھند داد لیتشک تان را یمدارک جلسھ دادرس پوشھ دستھ مدارک، نیا

 

 .دیبھ دادگاه تان را پرداخت کرده ا مربوط یھا نھیھز یکھ تمام دیکن چک

 

 .دیآن ساختمان را چک کن وآدرس شده است ستیل یدادگاه عال یاز ساختمان ھا کیکدام یبرا یکھ مورد شما برا دیکن چک

 

مراجعھ شما را  میبتوان تا د،یریما تماس بگ با روز قبل 2حداقل  لطفا دیورود بھ دادگاه دار یبرا یبھ ھر گونھ کمک ازین اگر
 .میکن یزیبرنامھ ر

 

آن  وقت د،یکرده ا دییرا تا یمحل جلسھ دادرس و دیھا را پرداخت کرده ا نھیھز د،یداده ا لیمدارک تان را تحو یکھ تمام حاال
 .دیارائھ بدھ دیخواھ یپرونده تان را م چگونھ دیاست کھ فکر کن



 

 .دیکن ھیتھ د،یبپرس دیخواھ یکھ م یاز سواالت یستیل و دیسیبنو د،ییبگو دیرا کھ قصد دار آنچھ

 

 .داد دیشما چگونھ پاسخ خواھ نکھیا و دیکن د،فکریممکن است بگو گریبھ آنچھ طرف د راجع

 

 و دیکن یآن اشاره م بھ را کھ ینام مدرک کھ انتظار را از شما خواھد داشت نیا یقاض د،یبھ مدارک اشاره کن دیقصد دار اگر
 .دیآن قسمت جلب کن بھ توجھ آنھا را دیخواھ یبخصوص م کھ دیکن انیازمتن را ب یشماره صفحھ و پاراگراف

 

 .بھ شما کمک خواھد کرد ،یاز جلسھ دادرس قبل قرار دادن آنھا بیبھ ترت و مدارک تان بھ واضح یبرچسب ھا زدن

 

 .باشند یھمراه شما شاھد جلسھ دادرس تا شرکت کنند درجلسھ توانند یخانواده و دوستان م یاعضا

 

 .دیرا مشاھده کن یجلسھ دادرس کی شیپ از پرونده خود یبرا یآمادگ یبرا باشد، دیمف تانیاست برا ممکن

 

 .عموم وجود دارد یامکان حضور برا و شود یم یدگیرس یعلن یپرونده ھا در دادگاه ھا شتریب بھ

 

 .دیانجام بدھ دیبا ییکارھا چھ کھ دیفکر کن دیبا پس تان است یروز قبل از جلسھ دادرس اکنون

 

 .دیموردشان صحبت کن در یدر جلسھ دادرس دیدار قصد کھ دیرا دوباره بخوان یدیمدارک کل و دیتان را مرور کن یھا ادداشتی

 

 .دیکن نیخانواده، تمر از یعضو ایدوست  کی با دییبگو دیخواھ یرا م آنچھ

 

 .دیاوریتان ھمراه ب لیوسا با د،یکمک بھ درک قانون استفاده کرده ا یبرا را کھ یمدارک خود و ھر کتاب یتمام

 

 .دیبردار ادداشتیشود،  یم گفتھ یجلسھ دادرس یاز آنچھ در ط دیبتوان تا دیاوریرا ھمراه ب یو خودکار ادداشتی دفتر

 

 .دیتان بدھ یجلسھ دادرس از یرونوشت یبرا درخواست

 



 .داده شده اند حیروال کار دادگاه توض یھا ادداشتی رونوشت ھا در طیشرا

 

 .اطالعات بھ شما کمک کند نیا افتیدر یبرا تواند یم زیدادگاه ن دفتر

نظر گرفتھ شده  در کدام اتاق دادگاه یمورد شما برا دیمتوجھ بشو تا دیچک کن تیوب سا یرو را دادگاه یجلسات دادرس ستیل
 .ریخ ایشده اند  ستیل یھمان روز، نزد ھمان قاض در گرید یپرونده ھا ایآ نکھیا و است

 

 .دیبپوش دیخواھ یکھ چھ م دیکن فکر انتھا، در

 

 .دینزن یآفتاب نکیع ای دینپوش یرکاب بلوز ،یال انگشت ییدمپا و ده،یپوش یلباس رسم یجلسھ دادرس یبرا

 

 .دیتان حاضر ھست یجلسھ دادرس یبرا حاال

 


