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 أمر استدعاء الشاهد

 نيويورك:  والية سكان باسم

 إلى (الشاهد المطلوب للمثول): 

  االسم  

 وإلى آخره  منظمة ال –ركة المحاماة  ش  –الشركة  

  خط العنوان األول:   

  خط العنوان الثاني:   

  البريد اإللكتروني 

  رقم الهاتف  

  رقم الفاكس  

 في موضوع: 

  اسم الطالب  

  رقم القضية  

  تاريخ والدة الطالب  

 )OSISرقم هوية الطالب/التلميذ في والية نيويورك ( 

أنت مطالب بموجب ھذه الوثیقة بالظھور عبر _________________ في جلسة استماع لإلجراءات القانونیة فیما یتعلق بالطالب المذكور أعاله في 
 في الساعة __________ وفي كل المواعيد الالحقة: __________________

 ي حالة عدم المثول، ستُعتبر مذنباً بانتهاك لوائح مفوض التعليم في والية نيويورك وستخضع تباعاً لما يصاحب ذلك من عقوبات. ف

ت  صول على إجاباإذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن أمر االستدعاء المذكور، فيرجى التواصل أوالً مع الشخص الذي أرسل هذا األمر. إن لم تتمكن من الح
  ألسئلتك أو مخاوفك من قبل الشخص الذي أرسل أمر االستدعاء، فيرجى االتصال بمسؤول جلسة االستماع المحايد المذكور أدناه. 

 توقيع مقدم الطلب 

 االسم 

 التاريخ 

 )IHOبأمر من مسؤول جلسة االستماع المحايد (
  اإلمضاء 

  )IHOاسم مسؤول جلسة االستماع المحايد (

  التاريخ 
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  التعليمات 
 

(ُينطق "سو  الشاهد"  المحايد (-بي-"أمر استدعاء  (اإلدالء  IHOناه") هو أمر صادر عن مسؤول جلسة االستماع  للشهادة  يمثل  ) يطلب من شخص ما أن 
لديهم معلومات حول وقائع قضيتك المثول أثناء الجلسة  بالمعلومات تحت القسم "بعد أداء القسم") في جلسة االستماع. لديك الحق في أن تطلب من األفراد الذين  

) IHOلمحايد (ومشاركة المعلومات التي لديهم. بعد قيامك بذلك، قد يعترض الطرف اآلخر على أمر االستدعاء أو قد يقيد أو يرفض مسؤول جلسة االستماع ا
يفية ملء نموذج "أمر استدعاء الشاهد" المقدم من مكتب المحاكمات اإلدارية  طلبك الخاص بإلزام الشخص للحضور لإلدالء بشهادته. تشرح هذه التعليمات ك

  ). OATHوجلسات االستماع (
 

  قسم "موجه إلى" 
  - ى سبيل المثال  في السطر األول، قم بكتابة اسم الشخص الذي تطلب منه أن يحضر لإلدالء بشهادته أثناء جلسة االستماع. اكتب اسم الشركة أو المنظمة؛ عل 

  الفاكس.   قم بكتابة أكبر قدر ممكن من معلومات حول الشخص كما ترى في هذه الخطوط: العنوان البريدي وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف ورقم   ". 13"
 

  قسم "في موضوع" 
الد الطالب/التلميذ. في السطر الرابع، اكتب  في السطر األول، اكتب اسم الطالب/التلميذ. في السطر الثاني، اكتب رقم قضيتك. في السطر الثالث، اكتب تاريخ مي 

  أو رقم الهوية داخل مدينة نيويورك).  OSISرقم هوية الطالب/التلميذ (المعروف أيضاً برقم 
 

  القسم الخاص بـ "أنت مطالب بموجب هذه الوثيقة" 
  ).IHOامأل الفراغات الثالثة في هذا القسم. إذا كنت ال تعرف اإلجابات الالزمة، فاتركها فارغة وسيساعدك مسؤول جلسة االستماع المحايد ( 

 الهاتف أو    برأوالً، انقر فوق السهم لألسفل بجوار "اختر بنداً". اختر الطريقة التي تريد أن يمثل بها الشخص للشهادة (عن طريق تقنية الفيديو أو ع
  شخصياً / وجهاً لوجه). 

  فل. انقر بعد ذلك، انقر فوق المنطقة الفارغة بعد عبارة "سيتم االحتفاظ بتلك المعلومات" لملء تاريخ جلسة االستماع الخاصة بك. سيظهر سهم لألس
  شاهد لإلدالء بشهادته) وسيظهر التاريخ تلقائياً.فوق السهم لألسفل وسينسدل التقويم. انقر على تاريخ جلسة االستماع (اليوم الذي سيحتاج فيه ال

 وقات المتاحة.  وأخيراً، انقر على السهم بجوار الكلمات "اختر بنداً" الختيار الوقت الذي سيحتاجه الشخص لإلدالء بشهادته.  سترى بعد ذلك قائمة باأل
  انقر على وقت ما وسيظهر تلقائياً تباعاً.

 
  قسم اإلمضاء 

تبع على السطر المقابل لكلمة التوقيع. الستخدام خاصية "توقيع رقمي"، انقر فوق عالمة التبويب الحمراء بجوار خانة "توقيع مقدم الطلب" وا  باسمكوقع  
السطر المقابل   ي الخطوات الالزمة لذلك. يمكنك أيضاً طباعة المستند وتوقيعه بقلم ما إن أردت. اكتب اسمك بوضوح على السطر المقابل من كلمة "االسم". ف

  من كلمة "التاريخ"، اكتب التاريخ الذي تمأل فيه النموذج. 
 

  أرسل أمر االستدعاء إلى مسؤول الجلسة المحايد والطرف اآلخر 
أو المحامي في   إلى الممثل القانوني و) المكلف بقضيتك  IHOأرسل أمر االستدعاء بالبريد اإللكتروني أو بالبريد العادي إلى مسؤول جلسة االستماع المحايد (

) أمر االستدعاء ومعرفة ما إذا كان هناك أي اعتراضات من الجانب اآلخر ويقرر  IHOالجانب اآلخر من القضية. سيراجع مسؤول جلسة االستماع المحايد (
على أمر االستدعاء الخاص بك؛ فسيرسل  )  IHOما إذا كان سيتم الموافقة على أمر االستدعاء أو رفضه أو تغييره. إذا وافق مسؤول جلسة االستماع المحايد (

  ) نسخة موقعة إليك. IHOمسؤول جلسة االستماع المحايد (
 

  تسليم أمر االستدعاء  
) على أمر االستدعاء الخاص بك، يجب عليك "تسليم" أمر االستدعاء للشخص الُمطالب بالمثول في هذه  IHOبعد أن يوقع مسؤول جلسة االستماع المحايد ( 

ً الجلسة. يمكنك القيام بذلك عن طريق إرسال أمر االستدعاء لهم عبر البريد العادي أو البريد اإللكتروني أو   لوجه. إذا كنت ممثالً عن وزارة التعليم وتطلب    وجها
  األمر، فيمكنك إرسال أمر االستدعاء إلى محامي ولي األمر ومطالبتهم بتسليم (إرسال) أمر االستدعاء. مستندات من ولي 
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