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 2020تم التحدیث في أكتوبر 

 اإلداریة جلسات االستماعمكتب 
 والیة كالیفورنیا

 قسم التربیة الخاصة

مع  مبالقَسَ صحیفة معلومات طلب االستدعاء لتقدیم السجالت أو األشیاء المشفوعة 

 الشھادة أو بدونھا

 یحتوي ھذا المستند على ما یلي:

 نماذج: •

o  الشھادة أو بدونھا،مع  بالقسمطلب استدعاء لتقدیم السجالت أو األشیاء المشفوعة 

o  اإلخطاربیان  

 تعلیمات •

o  طلب االستدعاء،  یقدمتعلیمات للطرف الذي 

o تعلیمات للطرف الذي یلبي طلب االستدعاء.و 

ویتم إدراجھا بالترتیب التي تظھر فیھ في ھذا المستند. النماذج وھذه 
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 اإلداریة جلسات االستماعمكتب 
 والیة كالیفورنیا

 الخاصةقسم التربیة 

 طلب استدعاء لتقدیم

 مع الشھادة بالقََسمالسجالت أو األشیاء األخرى المشفوعة 

  أو بدونھا

 :القضیةاسم 

 اإلداریة: جلسات االستماع مكتب قضیةرقم 

إلى: (اسم الشخص أو الكیان الموجھ إلیھ طلب االستدعاء):

 الخاص بالشخص أو الكیان الموجھ إلیھ طلب االستدعاء:عنوان البرید اإللكتروني 

 تاریخ طلب المستندات أو األشیاء:

 تاریخ ووقت طلب الشھادة:

عبر الفیدیو إذا قدمت السجالت أو األشیاء المذكورة  جلسة االستماعأنت غیر مطالب بالظھور لإلدالء بالشھادة في 

و  1560تصریح من الوصي على السجالت أو األشیاء، وفقًا لقانون األدلة القسم في طلب االستدعاء، إلى جانب 

. للقیام بذلك، اتبع التعلیمات المرفقة لتحمیل المستندات أو األشیاء المذكورة في طلب 1271و  1562و  1561

ع أو أشیائك. راج االستدعاء أو تسلیمھا قبل خمسة أیام عمل على األقل من الیوم المطلوب فیھ تقدیم مستنداتك

 صحیفة معلومات طلب االستدعاء المرفقة للتفاصیل.
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أنت مطالب بالظھور لإلدالء بالشھادة في الجلسة عبر الفیدیو وتقدیم السجالت أو األشیاء المذكورة في طلب 

و  1561و  1560األدلة القسم االستدعاء، إلى جانب تصریح من الوصي على السجالت أو األشیاء، وفقًا لقانون 

. راجع صحیفة معلومات طلب االستدعاء المرفقة أدناه للتفاصیل. للقیام بذلك، اتبع التعلیمات المرفقة 1271و  1562

لتحمیل المستندات أو األشیاء المذكورة في طلب االستدعاء أو تسلیمھا قبل خمسة أیام عمل على األقل من الیوم 

نداتك أو أشیائك. بعد ذلك، في التاریخ المقرر لإلدالء بشھادتك، اتبع التعلیمات المرفقة المطلوب فیھ تقدیم مست

 .اإلداریة أدناه) جلسات االستماع(راجع تعلیمات الرد على طلب استدعاء مكتب  لالنضمام للجلسة عبر الفیدیو

 الشخص الذي یطلب طلب االستدعاء:

 االسم:

العنوان:

 :رقم الھاتف

بخصوص وقت إدالئك بالشھادة أو حول كیفیة الظھور في الجلسة عبر الفیدیو أو إذا كنت غیر  إذا كانت لدیك أسئلة

 قادًرا على الظھور في التاریخ المطلوب، اتصل بالشخص الذي یطلب طلب االستدعاء.
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 الضرورة ووصف السجالت واألشیاء المحددة المطلوب تقدیمھاإعالن 

 ھذهتعد السجالت واألشیاء األخرى المطلوبة بموجب طلب االستدعاء ھذا ضروریة بشكل معقول من أجل تقدیم 

 بالشكل الصحیح ألن: (أرفق صفحات إضافیة إذا تطلب األمر). القضیة

 أن المعلومات المقدمة في طلب االستدعاء ھذا صحیحة وحقیقیة. القانونیة أقر تحت طائلة عقوبة الحنث بالیمین

اإلقرار: توقیع صاحب

اإلقرار بحروف واضحة إذا لم یتم التوقیع إلكترونیًا: اكتب اسم صاحب

 تاریخ التوقیع: 

 تم اإلصدار من قِبل:

التاریخ:
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 اإلخطاربیان 

"، لكل األطراف المحددة في خطاراإلیجب أن یتم إرسال طلب االستدعاء ھذا أو تسلیمھ، ویُطلق على ذلك أیًضا "

 احتفظ اإلداریة. جلسات االستماع مكتب إلى نسخة تقوم بإرسال أو تسلیم أن یجب ذلك، إلى باإلضافةالجلسة المقررة. 

 لنفسك. بنسخة

 اتاإلخطارعند تقدیم طلب االستدعاء حتى تتمكن من تنفیذه. ینظم قانون الوالیة  اإلخطاریجب إكمال بیان 

 ثال لھا.انین المعمول بھا واالمتطلب االستدعاء لمعرفة القو إخطارالقضائیة. تقع المسؤولیة على عاتق الشخص الذي ینفذ 

 المربع الصحیح وتوقیع البیان فيطلب االستدعاء أن یضع عالمة  بإخطاریرجى الطلب من الشخص الذي یقوم 

 الحاجة وذلك بإرفاق صفحات إضافیة. من البیانات عند المزید إضافة أدناه. یمكنك

 جلسات االستماع مكتب وإلى المذكورة األطراف إلى جمیع طلب االستدعاء ھذا من نسخة قدمت لقد

 طریق: عن اإلداریة

البرید من الدرجة األولى إلى الشخص أو الوكالة المذكورة أدناه على العنوان المذكور أدناه. یرجى تضمین تاریخ 

 إرسال المستند إلى ذلك الشخص أو الوكالة. 

تم إرسالھ في البرید في  –  California 90000، أي مكان، Main Street ،(Jane Doe) 123مثًال: جین دو

 .2020یونیو  1
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اإلرسال بالبرید اإللكتروني أو بالفاكسمیلي، یُشار إلیھ أیًضا بالفاكس، إلى الشخص (األشخاص) أو المنظمة 

البرید اإللكتروني أو رقم الفاكس المذكور أدناه بعد الحصول على إذنھم  (المنظمات) المذكورة أدناه على عنوان

الستخدام خدمة البرید اإللكتروني أو الفاكس. یرجى تضمین تاریخ إرسال المستند عبر البرید اإللكتروني أو 

 الفاكس إلى ذلك الشخص أو الوكالة.

.2020یونیو  1تم اإلرسال في  ،jane.doe@email.com، (Jane Doe)مثًال: جین دو 

أو أي خدمة توصیل أخرى إلى  FedExأو  UPSخدمة التوصیل من خالل ساعٍ أو خدمات الشحن السریع مثل 

 الشخص أو الوكالة المذكورة أدناه باستخدام الخدمة المحددة أدناه. لقد أرفقت أیًضا نسخة من اإلیصال.

تم تسلیمھ بواسطة  – California 90000، أي مكان، 123 Main Street، (Jane Doe)مثًال: جین دو 

FedEx  مرفقة. . قسیمة االستالم2020یونیو  1في

mailto:jane.doe@email.com
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أدناه. لقد قمت بتضمین اسم الشخص  المذكور العنوان على أدناه المذكورة الوكالة أو الشخص إلى تسلیم بالید

 الذي قام بالتسلیم وتاریخ ووقت التسلیم.

تم تسلیمھ من خالل  – California 90000، أي مكان، 123 Main Street، (Jane Doe)مثًال: جین دو 

.2020یونیو  1صدیق جون في 

 توقیع الشخص الذي یكمل ھذا البیان

 أدناه الجزء المخصص في ھذا كتابة اسمھ بأحرف واضحة والتوقیع اإلخطار بیان یكمل الذي الشخص على یجب

 التوقیع أسفل التوقیع. تاریخ وكتابة

 إلكترونیًا. المستند ھذا توقیع على توافق فأنت أدناه، الجزء المخصص في اسمك كتابة عند

التاریخ: 
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 تعلیمات للطرف الذي یطلب طلب االستدعاء

 ما ھو طلب االستدعاء

یتم استخدام طلب االستدعاء إلجبار شخص أو كیان، مثل شركة، على تقدیم مستندات أو الظھور لإلدالء بالشھادة في 

جلسة. ال ینص قانون الوالیة أو قانون التربیة الخاصة الفیدرالي على إمكانیة الوصول إلى المستندات المقدمة بطلب االستدعاء 

. ستكون أي مستندات أو شھادة مقدمة بموجب طلب االستدعاء من أجل االستماع ء جلسةقبل بد بالقََسمأو الشھادة المشفوعة 

 الجلسة فقط.

 من یمكنھ إصدار طلب استدعاء

یسمح قانون اللوائح بوالیة كالیفورنیا لقاضي القانون اإلداري باإلجبار على تقدیم المستندات والشھادة في جلسة عن 

رخص بإصدار طلب استدعاء لتقدیم المستندات أمام قاضي القانون اإلداري في أول طریق طلب استدعاء. ویُسمح لمحامي م

یوم من الجلسة. قد تطلب األطراف غیر الممثلة من قاضي القانون اإلداري إصدار طلب استدعاء لتقدیم مستندات أو أشیاء، أو 

تندات إدراج المستندات والشھود . یجب على الشخص الذي یقوم باستدعاء المساالستماع لطلب حضور شاھد في جلسة

 طلب االستدعاء. إخطارالمطلوبین، وكیف تكون المعلومات التي سیتم تقدیمھا ذات صلة بالجلسة، ثم علیھ 

 ما ھي المعلومات التي یجب تضمینھا في طلب االستدعاء

ر ل التسجیالت أو الصویجوز لألطراف غیر الممثلة والمحامین إصدار طلبات استدعاء لتقدیم مستندات و"أشیاء" مث

الفوتوغرافیة. باإلضافة إلى االسم ومعلومات االتصال الخاصة بالشخص الذي یتم استدعاؤه، إذا كان الطرف یطلب تقدیم 

مستندات أو أشیاء، یجب أن تصف طلبات االستدعاء، بالتفصیل، ما یطلب تقدیمھ الطرف المقدم؛ ولماذا تعد المعلومات 

 .Cal. Code Regs., titمعقول" إلثبات قضیة الطرف، لكي یكون أمر طلب االستدعاء صالًحا. ( المطلوبة "ضروریة بشكل

). یجوز ألي طرف أن یختار ما إذا كان یرغب في أن یتم تقدیم المستندات فقط أو ما إذا كان یرغب في أن یشھد 3082 § ,5

 .سة االستماعجلالشخص أو المنظمة التي تملك المستندات أو األشیاء بخصوصھا في 
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 قواعد خاصة لطلب استدعاء مستندات سریة

ھناك إشعار خاص، یسمى بإشعار المستھلك، والذي یجب أن یكون مصاحبًا لطلب االستدعاء الخاص بالسجالت 

السریة مثل السجالت الطبیة وسجالت الرعایة الصحیة األخرى والسجالت المدرسیة وسجالت التوظیف والسجالت األخرى. 

طلب  إخطارالستدعاء لحامل السجل، یجب أن یتم مع طلب ا إخطارهوباإلضافة إلى تضمین نموذج إشعار المستھلك، 

االستدعاء واإلشعار إلى الشخص الذي یتم استدعاء سجالتھ، وإتاحة الفرصة لھذا الشخص لالعتراض. یجب أن یمنح اإلشعار 

یوًما  15یوًما من تاریخ توقیع قاضي القانون اإلداري أو المحامي لطلب االستدعاء، أو  20للطرف المستجیب مدة ال تقل عن 

طلب االستدعاء، أیھما یمنح الطرف المستجیب المزید من الوقت لتقدیم المستندات. االمتثال اإلضافي لكل  إخطارمن تاریخ 

القوانین المتعلقة بحمایة خصوصیة المستھلك وتقدیم المستندات بشكل صحیح. نموذج إشعار المستھلك متوفر من المجلس 

https://www.courts.ca.gov/documents/subp025.pdf القضائي لوالیة كالیفورنیا ھنا:

 طلب االستدعاء إخطار

كل طلبات االستدعاء بشكل صحیح لكي تتم مطالبة الشخص الذي یتلقى طلب االستدعاء بالقیام  إخطاریجب أن یتم 

قانون التي تمتثل ل اإلخطارطلب االستدعاء مسؤوالً عن تحدید وسیلة  بإخطاربما یطلبھ طلب االستدعاء. ویكون الطرف القائم 

منح ل جلسة االستماعقت كاٍف من تاریخ ظھور الشھود في طلبات االستدعاء قبل و إخطاروالیة كالیفورنیا. بشكل عام، یجب 

األشخاص الوقت الكافي لالمتثال. تخضع طلبات االستدعاء التي تطلب سجالت سریة إلى قواعد خاصة بخصوص مدة اإلشعار 

جة رید من الدرمن قبل شخص لیس طرفًا في القضیة. یمكن إرسال اإلشعار بواسطة الب اإلخطارالمطلوبة. عادة ما یُطلب إكمال 

أو من قبل شخص خاص؛ أو یمكن في بعض  UPSأو  FED EXاألولى، أو التسلیم شخصیًا بواسطة خدمة شحن مثل 

 بواسطة البرید اإللكتروني إذا وافق الشخص الذي یتلقى طلب االستدعاء على ذلك. باإلخطارالحاالت القیام 

طلبات االستدعاء لكل األطراف األخرى في القضیة. على سبیل المثال، إذا كانت القضیة تشمل  إخطاركما یجب 

نسخة من طلب االستدعاء لمحامي  إخطارمنطقتین تعلیمیتین، وتقوم إحداھما بطلب استدعاء سجالت أو مستندات، یجب 

أحد األطراف، مثل ولي أمر أو منطقة تعلیمیة، ممثالً  المنطقة التعلیمیة األخرى وإلى محامي أولیاء األمور والطالب. إذا لم یكن

طلب االستدعاء للطرف نفسھ. وأخیًرا، إذا كان طلب االستدعاء من أجل السجالت أو  إخطارمن قبل محامي، یجب أن یتم 

https://www.courts.ca.gov/documents/subp025.pdf
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مین یة وتضاإلدار جلسات االستماعالمستندات، فیكون مطلوبًا من الطرف الذي یقدم طلب االستدعاء إرسال نسخة إلى مكتب 

اإلداریة من إرسال دعوة  جلسات االستماععنوان برید إلكتروني للشخص الذي یتلقى طلب االستدعاء حتى یتمكن مكتب 

.CaseLinesلتحمیل المستندات المطلوبة إلى 

 طلب االستدعاء إخطارمتى یتم 

الشخص الذي یتم استدعاؤه وقتًا معقوالً بوقت كاٍف لمنح  جلسة االستماعطلب االستدعاء قبل  إخطاریجب أن یتم 

وم األول اإلداریة قبل الی جلسات االستماعلإلشعار. یُطلب من الشخص الذي یتلقى طلب االستدعاء تقدیم المستندات إلى مكتب 

دات. ویجب لمستنللجلسة بخمسة أیام عمل. اعتباًرا من ثالثة أیام قبل بدایة الجلسة، لن یسمح نظام األدلة اإللكترونیة بتحمیل ا

البت في أمر تقدیم أي مستندات إضافیة بعد ھذا الوقت أثناء الجلسة من قبل قاضي القانون اإلداري. في وقت انعقاد اجتماع ما 

، قد یتم سؤال األطراف عما إذا كان ھناك أي مستندات متوقعة بموجب طلب االستدعاء حتى یقوم قاضي جلسة االستماعقبل 

 إصدار دعوة لتحمیل المستندات من أجل مراجعة قاضي القانون اإلداري.القانون اإلداري ب

 طلب االستدعاء إخطارماذا یحدث بعد 

یشمل طلب االستدعاء التعلیمات للطرف الذي یتلقى طلب االستدعاء. تشرح ھذه التعلیمات كیفیة تحمیل المستندات 

ھو برنامج األدلة اإللكتروني الخاص بمكتب  CaseLinesألغراض مراجعة قاضي القانون اإلداري.  CaseLinesعلى 

اإلداریة. یجب تحمیل المستندات إلى القسم المذكور في التعلیمات وال یجب تحمیلھا في أي من أقسام الطرف  جلسات االستماع

 بدون إذن من قاضي القانون اإلداري. CaseLinesاألخرى على 

، فیمكنھ االتصال بمكتب CaseLinesتدعاء تحمیل المستندات إلى إذا تعذر على الشخص الذي یتلقى طلب االس

وسیحتاج لتقدیم رقم القضیة واسم الشخص أو الكیان المطلوب  OAHSEOPs@dgs.ca.govاإلداریة على  جلسات االستماع

 منھ تقدیم السجالت.

اء . یجوز استدعجلسة االستماعال یُسمح لألطراف بالوصول إلى المستندات أو األشیاء المادیة المطلوبة قبل بدایة 

الجلسة، سیقوم قاضي القانون اإلداري بمراجعة المستندات لتحدید ما انعقاد فقط. قبل  جلسة االستماعالمستندات واستخدامھا في 

mailto:OAHSEOPs@dgs.ca.gov
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عتبار المستندات ذات صلة، سیسمح قاضي القانون اإلداري، في صباح أول یوم من إذا كانت ذات صلة بالقضیة. إذا تم ا

لرؤیة ما إذا كان ھناك أي مستندات  CaseLinesالجلسة، للمحامي أو الطرف غیر الممثل باالطالع على المستندات على 

 تھا لمعروضاتھ، سیتم منح الطرف. إذا كانت ھناك مستندات یرغب الطرف في إضافجلسة االستماعیرغبون في استخدامھا في 

. سیتم منح الطرف الذي یطلب المستندات إمكانیة CaseLinesالقدرة على تضمین ھذه المستندات في القسم الخاص بھ على 

 .النقضالوصول لتنزیل المستندات التي ینوي استخدامھا في إجراءات المقاضاة أو 

ن المستندات التي یرغب الطرف في تضمینھا في قسم األدلة الخاص بھ على سیتم حل المسائل المتعلقة باإلفصاح ع

CaseLines في وقت الجلسة.النقض، والتي ال یتم استخدامھا في إجراءات المقاضاة أو ،

 اإلداریة جلسات االستماعتعلیمات الرد على طلب استدعاء من مكتب 

 عبر الفیدیوكیفیة تقدیم المستندات أو األشیاء أو الظھور كشاھد 

 تقدیم المستندات

طلب االستدعاء من قبل محامي أو طرف في  إخطاریقدم ھذا المستند التعلیمات الخاصة بطلب استدعاء المستندات الذي استلمتھ. تم 

 القضیة. یتطلب طلب االستدعاء منك تقدیم المستندات المطلوبة لقاضي القانون اإلداري الذي یستمع للقضیة.

 المستندات المطلوبة إلى الشخص الذي یطلبھا. ال تقم بإرسال

إلدارة األدلة إلكترونیًا. ستحتاج لتحمیل المستندات  CaseLinesاإلداریة برنامًجا یُسمى  جلسات االستماعیستخدم مكتب 

. یوجد مربع مخصص لعنوان بریدك اإللكتروني في طلب االستدعاء. إذا لم یحتو CaseLinesالموصوفة في طلب االستدعاء إلى برنامج 

لى اإلداریة ع جلسات االستماعالمربع على عنوان بریدك اإللكتروني أو كان عنوان بریدك اإللكتروني خاطئًا، یمكنك االتصال بمكتب 

القضیة، والذي ستجده في الصفحة األولى من طلب عن رقم  القضیة. سیسألك مدیر قضیتك) والتحدث إلى مدیر 916( 0880-263

 االستدعاء.

اإلداریة حتى تتمكن من تحمیل ردك إلى برنامج  جلسات االستماعیجب أن یكون عنوان بریدك اإللكتروني لدى مكتب 

CaseLines برید إلكتروني لك عبرطلب االستدعاء، بإرسال رسالة  إخطاراإلداریة، بعد فترة وجیزة من  جلسات االستماع. سیقوم مكتب 
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CaseLines" ستكون رسالة البرید اإللكتروني مرسلة من العنوان .noreply@caselines.com ستحتوي رسالة البرید اإللكتروني ."

ستحدد رسالة البرید اإللكتروني مدة إمكانیة وصولك على رابط لتحمیل مستنداتك إلى البرنامج في الوقت المطلوب في طلب االستدعاء. 

 للرابط لتحمیل المستندات.

 CASELINESتحمیل المستندات إلى 

، انقر على الرابط لتحمیل الملفات. سیفتح لك رابط البرید اإللكتروني Caselinesبمجرد استالمك لرسالة البرید اإللكتروني من 

  "إضافة ملفات" إلى مربع "تحدید الملفات". أو"السحب واإلفالت"  المستندات. یمكنكصفحة ویب جدیدة لتحمیل 

 اتبع التعلیمات أدناه لطریقتك المفضلة.

 السحب واإلفالت:

للقیام بالسحب واإلفالت، قم بتحدید المستند الذي تریده، ثم اسحب الملف إلى مربع "تحدید الملفات". قم باإلفالت  •

" ctrl"أفلت الملفات ھنا". لسحب عدة مستندات، اضغط مع االستمرار أو اضغط على زر "عندما یقول المربع 

 أثناء قیامك بتحدید الملفات واسحبھا إلى مربع "تحدید الملفات" كمجموعة.

 إضافة الملفات مباشرة:

السحب واإلفالت، انقر على "+أضف ملفات" أسفل مربع  بدونإلضافة الملفات مباشرة إلى مربع "تحدید الملفات"  •

 "تحدید الملفات".

 سیفتح البرنامج قائمة المستندات على جھاز الكمبیوتر الخاص بك. •

قم بتحدید الملف الذي ترید تحمیلھ ثم انقر على "افتح" أسفل شاشة قائمة الملفات على جھاز الكمبیوتر الخاص بك.  •

 .Caselinesسیظھر الملف في مربع "تحدید الملفات" على 

) أو Windows" (في نظام تشغیل ctrlإلضافة عدة ملفات في وقت واحد، اضغط مع االستمرار أو اضغط على زر " •

)، لتحدید عدة ملفات، ثم انقر على "افتح" في أسفل شاشة قائمة الملفات. Mac" (في نظام تشغیل command"زر 

 . Caselinesستظھر كل الملفات المحددة في مربع تحدید الملفات في 

mailto:noreply@caselines.com


DGS OAH 55 (CA Code of Civil Pro §§ 1987  استخدام اختیاري 
and 1988; Govt Code § 11450.20) - Arabic 13  

 2020تم التحدیث في أكتوبر 

ند في ستإذا قمت بإضافة ملف لم تكن تنوي تضمینھ، انقر على عالمة الطرح في الدائرة الموجودة على یمین عنوان الم• 

 مربع "تحدید الملفات" إلزالتھ.

، انقر على "بدء التحمیل" أسفل مربع "تحدید الملفات". كلما زاد عدد CaseLinesبمجرد إضافة الملفات التي ترید تحمیلھا إلى 

من خالل تكرار ھذه  المستندات التي تضیفھا في المرة الواحدة، زاد وقت التحمیل لكل مجموعة. یمكنك إضافة عدة مجموعات من الملفات

لتأكید تحمیل  CaseLinesقبل إغالق النافذة. لن تتاح لك إمكانیة الوصول إلى  %100العملیة حتى تنتھي. تأكد من أن حالة كل مستند 

 المستندات بشكل صحیح.

 الظھور كشاھد

سیحضر قاضي القانون اإلداري وكل اإلداریة الجلسة ھذه عبر الفیدیو. شھادتك إلزامیة. كما  جلسات االستماعسیعقد مكتب 

 المشاركین اآلخرین الجلسة عبر الفیدیو.

بدالً من مطالبتك بالحضور شخصیًا في موقع الجلسة، سینضم جمیع المشاركین إلى الجلسة عبر اإلنترنت باستخدام تطبیق 

Microsoft Teams ھذه ھي التعلیمات الخاصة بالظھور كشاھد باستخدام تطبیق .Microsoft Teams: 

 ستحتاج إلى عنوان برید إلكتروني وجھاز كمبیوتر، ویفضل أن یكون مزودًا بكامیرا ومتصفح ویب. .أ

یجب علیك تقدیم عنوان بریدك اإللكتروني ورقم ھاتفك المباشر (بدون تحویلة) للطرف الذي قدم طلب االستدعاء  .ب

مي الخاص بھ لتأكید التاریخ والوقت ساعة من استالم طلب االستدعاء. سیتصل بك الطرف أو المحا 24خالل 

 المطلوب منك اإلدالء بالشھادة فیھ.

اإلداریة،  جلسات االستمعقبل ظھورك بفترة وجیزة، سیقوم الشخص الذي أرسل لك طلب االستدعاء، أو مكتب  .ج

بشھادتك. یجب أن تكون بإرسال رسالة برید إلكتروني لك تحتوي على المعلومات لتنضم إلى الجلسة لإلدالء 

مستعدًا لإلدالء بشھادتك في الوقت المذكور في رسالة البرید اإللكتروني. إذا كنت ستدلي بشھادتك باستخدام جھاز 

إذا كنت تستخدم نظام  command(أو زر  controlكمبیوتر، انضم للجلسة من خالل الضغط باستمرار على زر 



 استخدام اختیاري
14  

د في رسالة البرید اإللكتروني. ستفتح نافذة جدیدة. حدد خیار االنضمام ) ثم انقر على الرابط الموجوMACتشغیل 

(إما من خالل الموقع اإللكتروني أو باستخدام التطبیق). ستفتح نافذة. انقر "االنضمام". سیسمح لك  Teamsإلى 

.قاضي القانون اإلداري باالنضمام إلى الجلسة عبر الفیدیو عندما یحین وقت إدالؤك بالشھادة

ظھورك باستخدام جھاز كمبیوتر أو جھاز لوحي أو أي جھاز أخر یسمح برؤیتك وسماعك، مطلوبًا ما لم یأمر  .د

قاضي القانون اإلداري بخالف ذلك. إذا لم تتمكن من االنضمام للجلسة عبر الفیدیو، یجب علیك االتصال بالشخص 

ھور عبر الفیدیو، وتقدیم رقم ھاتفي مباشر الذي أرسل لك طلب االستدعاء، وشرح السبب وراء عدم تمكنك من الظ

یمكن الوصول إلیك من خاللھ. یجوز لھذا الشخص أن یقدم طلبًا كتابیًا لقاضي القانون اإلداري للسماح لك بالظھور 

في الجلسة عبر الھاتف. یوجد خیار آخر وھو تقدیم طلب كتابي لإلدالء بالشھادة عبر الھاتف، بما یشمل تقدیم رقم 

یر الذي یش اإلخطاراإلداریة، إلى جانب إثبات  جلسات االستماعاشر، لنظام التسجیل اآلمن التابع لمكتب ھاتف مب

على الموقع  اإلخطارإلى إرسالك نسخة من الطلب لممثلي جمیع األطراف في الجلسة. یتوفر نموذج إثبات 

ك باإلدالء بالشھادة عبر الھاتف ھو قرار اإلداریة. ما إذا كان سیُسمح ل جلسات االستماعاإللكتروني الخاص بمكتب 

 یتخذه قاضي القانون اإلداري.

إذا كان مسموًحا لك باإلدالء بشھادتك عبر الھاتف فقط، فسیقوم الشخص الذي أرسل لك طلب االستدعاء،  .ه

قبل فترة وجیزة من ظھورك، بإعطائك رقم ھاتف لالتصال بھ ورقم تعریف االجتماع الذي یتم تحدیده بواسطة 

من خالل االتصال  جلسة االستماععالمة التصنیف أو عالمة الجنیھ (#). عندما یحین وقت ظھورك، ستنضم إلى 

سیسمح لك قاضي القانون اإلداري  بما یتضمن عالمة التصنیف/ الجنیھ.بالرقم وإدخال رقم تعریف االجتماع 

 باالنضمام إلى الجلسة عندما یحین وقت إدالؤك بالشھادة.

یجب أن تكون وحیدًا عند اإلدالء بشھادتك وفي مكان یسمح بأن تكون شھادتك سریة. یجب أن یكون ھاتفك الجوال 

مغلقًا. ال یُسمح بوجود مالحظات أو مستندات معك كمرجع بخالف تلك المقدمة من المحامین أثناء وقت شھادتك. سیقوم قاضي 

 في قاعة المحكمة. سیتم تسجیل شھادتك صوتیًا من قبل تعقد جلسة االستماعس القسم كما لو كانت القانون اإلداري بتطبیق نف

 قاضي القانون اإلداري. ال یجوز لك تسجیل إجراءات الجلسة أو تصویرھا أو إذاعتھا.

كور ذإذا واجھت صعوبة في االنضمام للجلسة، علیك االتصال فوًرا بالشخص الذي أرسل طلب االستدعاء، والم

في طلب االستدعاء، للمزید من التعلیمات أو المساعدة. ویمكنك أیًضا الرجوع إلى الموقع اإللكتروني الخاص بقسم التربیة 

 .Teamsاإلداریة لمزید من المعلومات حول االنضمام للجلسة عبر الفیدیو باستخدام تطبیق  جلسات االستماعالخاصة لمكتب 
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