
 الخاصة بك. لقد أتى الیوم الذي سیتّم فیھ النظر في جلسة االستماع
 

 ومن أنك تعرف عنوان بما في ذلك المستندات القانونیة األصلیة الموقّعة تأّكد من أن لدیك جمیع أوراقك معك، قبل مغادرة المنزل،
 مبنى المحكمة.

 
 عند نقطة التفتیش األمني باألشعة السینیة. فقد تحدث التأخیرات تأكد من الوصول إلى المحكمة في وقت مبكر،

 
 لذا ُیرجى تركھا في المنزل. غیر مسموح بھا في المحكمة، واألدوات الحادة أو الخطرة، المواد المحظورة مثل الكحول،

 
 قضیتك. أو استفسر عن وجھة قاعة المحكمة حیث سیتم االستماع إلى اتبع الالفتات ني،وبمجرد االنتھاء من التفتیش األم

 
 الذي سیدلّك على مكان جلوسك. توّجھ نحو موظف المحكمة عندما تصل إلى قاعة المحكمة،

 
 .محكمة في ذلك الیومإلیھا في قاعة ال من بین عدة قضایا سیتّم اإلستماع ألن قضیتك قد تكون واحدة كن مستعّداً النتظار دورك

 
  عندما یحین دورك. الذي سینادي على قضیتك استمع إلى موظف المحكمة

 
  القاضي إلى قاعة المحكمة. قف عندما یدخل

 
 على القاضي أوالً. ُیتوقّع منك أن تعرض قضیتك إذا كنت الُمّدعي

 
أو إذا كان ھناك أكثر من قاٍض  (سیادة القاضي)، "Your Honour" وتوّجھ بالحدیث إلیھ مستخدماً لقب: قف عند مخاطبة القاضي

 " (سیادة القضاة)Your Honours" واحد، قل:
 

 أوضح وجھة نظرك بطریقة منطقیة وبسیطة. وباحترام. وبطریقة مھذبة، وبوضوح، تحدث بثقة؛
 

 الطرف اآلخر.عندما یتكلّم  یجب علیك العودة إلى مقعدك الرّد على تعلیقاتك. سیطلب القاضي من الطرف اآلخر
 

اطلب من القاضي أن  أو قرار، إذا كنت ال تفھم أّي مرافعة على أسئلة القاضي. وكلما أجبت القاضي إلیك قف مجدداً كلما تحّدث
 یشرحھا لك.

 
 في وقت الحق. أو ما إذا كان سیّتخذ قراره سُیعلمك القاضي بقراره،

  
 یمكنك بعد ذلك مغادرة قاعة المحكمة. قاضي وسیرفع الجلسة.سیقف ال إذا لم تكن ھناك أي قضایا أخرى بعد قضّیتك،

 
من خالل المشي إلى  في نھایة جلسة االستماع الخاصة بك یمكنك مغادرة قاعة المحكمة إذا كانت ھناك قضایا أخرى بعد قضّیتك،

 كمة.عبر باب قاعة المح قبل الخروج بھدوء واالنحناء أمام القاضي الجزء الخلفي من قاعة المحكمة،
 

ألن جلسات االستماع في المحكمة  عند االستماع لقضیتك قد یتواجدون أیضاً في قاعة المحكمة یجب أن تدرك أن أفراد من الجمھور
 مفتوحة أمام الجمھور لمراقبتھا. العلیا

 
أو االتصال بمكتب  ُیرجى زیارة موقعنا اإللكتروني حول اإلجراءات في المحكمة، إذا كنت بحاجة إلى المزید من المعلومات

 التسجیل.
 


