
 .في جلسة إستماع في المحكمة العلیا االستعداد لتمثیل نفسك سیساعدك ھذا الفیدیو على
 

 .التي یمكنك إتخاذھا لالستعداد ھناك عدد من الخطوات إبالغك عن موعد جلسة االستماع، من الوقت الذي یتم فیھ
 

 .وقم بوضع الخطة على ھذا األساس التي من المقرر أن تحضرھا تحقّق من نوع جلسة االستماع أوالً،
 

التي تنوي االعتماد  لتقدیم الوثائق الطریقة التي یجب علیك اتباعھا تحقّق مع المحكمة عن .نفس اإلستعدادات ال تتطلّب كل جلسة
 .في جلسة االستماع الخاصة بك علیھا

 
 .الُمقّدمة من قبلك ومن قبل الطرف اآلخر نسخة من جمیع الوثائق لقاضيسیكون عند ا

 
مثل اإلفادات الخطیة المشفوعة  أثناء جلسة االستماع التي قد ترغب في اإلشارة إلیھا نسخاً من جمیع الوثائق تأّكد من أن لدیك

 .مةوالرسائل ورسائل البرید اإللكتروني من المحك كتوبة،والمستندات الم وإفادات الشھود، المستندات القانونیة، بالیمین، بما في ذلك
 

 .لحفظ وثائق جلسة اإلستماع المجلّد المخّصص ستشكل ھذه المجموعة من الوثائق
 

 .جمیع رسوم المحكمة المتوّجبة علیك تأّكد من أنك قد دفعت
 

 .وعنوان ھذا المبنى سیتم النظر في قضیتك، تحقّق من أي مبنى في المحكمة العلیا
 

حتى نتمّكن من المساعدة في  ُیرجى االتصال بنا قبل یومین على األقل، إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة للوصول إلى المحكمة،
 .التخطیط لزیارتك

 
 حان الوقت للتفكیر والتأّكد من مكان جلسة االستماع، ودفعت الرسوم المتوّجبة علیك اآلن بعد أن قمت بتقدیم وثائقك،

 .قضیتكفي كیفیة عرض 
 

 .التي ترغب بطرحھا وقم بإعداد قائمة باألسئلة اكتب ما تنوي قولھ،
 

 .وكیف سترّد علیھا قد یقولھا الطرف اآلخر فّكر في األشیاء التي
 

 ن النصوالصفحة والفقرة م التي تشیر إلیھا، اسم الوثیقة سیتوقّع القاضي منك أن تقول إذا كنت تخطط لإلشارة إلى وثائق معّینة،
 .في جذب انتباھھ إلیھا ي ترغب بالتحدیدالت
 

 .قبل جلسة االستماع ووضعھا بالترتیب ثائقك بوضوحو قد یكون من المفید تصنیف
 

 .ومتابعة جلسة اإلستماع معك بإمكان أفراد العائلة واألصدقاء الحضور،
  

 .عند إعداد قضیتك متابعة أي جلسة استماع قد تجد أنھ من المفید
 

 .مع توفّر األماكن لجلوس الجمھور معظم القضایا في محاكم علنیةیتم النظر في 
 

 .فیما یجب علیك فعلھ لذلك علیك التفكیر الیوم ھو الیوم السابق لجلسة االستماع الخاصة بك،
 

 .التي تخطط للحدیث عنھا في جلسة االستماع وأعد قراءة الوثائق الرئیسیة راجع مالحظاتك،
 

 .صدیق أو أحد أفراد العائلةمع  تدّرب على ما ستقولھ
 

 .لمساعدتك على فھم القانون وأي كتب تستخدمھا احزم جمیع الوثائق الخاصة بك
 

 .عما ُیقال خالل جلسة االستماع حتى تستطیع تدوین المالحظات احزم مفكرة وقلم،
 

 .من جلسة االستماع الخاصة بك قّدم طلب للحصول على نسخة مكتوبة
  



 .في مذكرات ممارسات المحكمة حصول على نسخة مكتوبةیتم شرح متطلّبات ال
 

 .في الحصول على تلك المعلومات یمكن أن یساعدك مكتب التسجیل أیضاً 
 

 یتكسیتّم النظر في قض لكي تعرف في أي قاعة في المحكمة اإللكتروني تحقّق من قائمة جلسات االستماع في المحكمة على الموقع
 .في ذلك الیوم خرى ُمدرجة أمام نفس القاضيأ وما إذا كانت ھناك أي قضایا

 
 .خطط لما سترتدیھ وأخیراً،

 
 .أو النظارات الشمسیة أو القمصان الداخلیة ال ترتدي الشبشب بإصبع، ارتدي المالبس الرسمیة لجلسة االستماع،

 
 .اآلن أنت مستعّد لجلسة االستماع الخاصة بك

 


