
 .است دهیفرا رس یروز جلسھ دادرس

 

آدرس  و و امضا شده، میجملھ اصل مدارک تسل از دیمدارک تان را دار یکھ تمام دیابیب نانیاطم دیاز آنکھ خانھ را ترک کن قبل
 .دیدان یساختمان دادگاه را م

 

 .وجود دارد کسیا اشعھ با دستگاه یتیامن یبازرس قسمت در ریکھ امکان تاخ رایز دیاز وقت تان بھ دادگاه برو زودتر

 

 .دیلطفا آنھا را در خانھ بگذار نیبنابرا توان بھ دادگاه برد ینم را خطرناک ای زیت لیوسا ممنوعھ مانند الکل، اقالم

 

 .دیاتاق دادگاه تان را بپرس ریمس ای دیراھنما را دنبال کن یتابلوھا ،یتیامن یاز گذشتن از بازرس پس

 

 .دینیاو بھ شما خواھد گفت کھ کجا بنش و دیخود را بھ مأمور دادگاه اعالم کن حضور د،یرس یبھ اتاق دادگاه م یوقت

 

از موارد فھرست شده  یکیآن روز، تنھا  در کھ ممکن است مورد پرونده شما رایز دیکھ منتظر نوبت تان بمان دیداشتھ باش یآمادگ
 .دادگاه باشد اتاق یبرا

 

 .کند یمورد پرونده شما را اعالم م یکس چھ رسد ینوبت شما م یوقت کھ دیاه گوش دھمأمور دادگ بھ

 

 .دیستیبا شود، یوارد اتاق دادگاه م یقاض یوقت

 

 .دیارائھ بدھ یبھ قاض اول رود مورد پرونده خود را یشما انتظار م از د،یشما فرد درخواست دھنده ھست اگر

 

اگر  ای دی) مورد خطاب قرار دھی(جناب قاض"Your Honour" :را با عنوان یقاض و دیستیبا ،یمخاطب قرار دادن قاض یبرا
 (قضات محترم)) "Your Honours": دییوجود دارد، بگو یقاض کیاز  شیب

 

 .دیبا احترام صحبت کن و واضح،مودبانھ اعتماد بھ نفس، با

 

 .دیکن انیو ساده ب ینظرات خود را بھ صورت منطق نقطھ

 



 .بھ اظھارات شما پاسخ دھد کھ درخواست خواھد کرد گریاز طرف د یقاض

 

 .دینیخود بنش یسر جا دیبا شما کند، یصحبت م گریطرف د کھیزمان در

 

 .دیستیبا دوباره د،یدھ یپاسخ م یھرگاه بھ سواالت قاض وکند، یم صحبت با شما یزمان قاض ھر

 

 .بدھد حیتوض تانیکھ آن را برا دیبخواھ یقاض از د،یشو ینم یمیتصم ای متوجھ استدالل اگر

 

 .گرفت خواھد گرید یخیخود را در تار میکھ تصم دیگو یم ای کند یخود را بھ شما اعالم م میتصم یقاض

 

 .شود یموکول م یگریو بھ وقت د لیدادگاه تعط و ستدیا یم یقاض وجود نداشتھ باشد یگرید پرونده بعد از پرونده شما، اگر

 

 .دیدادگاه را ترک کن اتاق دیتوان یم نصورتیا در

 

 اتاق دادگاه یرفتن بھ انتھا با تان، یجلسھ دادرس انیدر پا دیتوان یم شما مورد پرونده شما باشد، از بعد یگرید یپرونده ھا اگر
 .دیدادگاه را ترک کن اتاق سر و صدا بدون در اتاق دادگاه از ،یبھ قاض میتعظ و

 

دادگاه  یکھ جلسات دادرس چرا اتاق دادگاه باشند، در شما یجلسھ دادرس یممکن است برا زین یکھ مردم عاد دیداشتھ باش توجھ
 .باشند یم یمشاھده عموم مردم علن یبرا یعال

 

 .دیریبا دفتر دادگاه تماس بگ ای دیما مراجعھ کن تیبھ وب سا لطفا، دیدادگاه دار یروندھا در مورد یشتریبھ اطالعات ب ازین اگر

 


