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 األحداث  -طلب خدمات محامي الدفاع العام 

 والیة فیرمونت
 المحكمة العلیا بوالیة فیرمونت

 رقم الملف  نوع القضیة الوحدة  القسم

    األسرة
 اسم الحدث  األخیر  األول االسم 

 (البالغون، الطفل (األطفال))  أفراد العائلة اآلخرون المقیمون معك   
   عنوان البرید
   الرمز البریدي الوالیة البلدة/المدینة 
   رقم الھاتف 

  (بمن فیھم أنت) العدد اإلجمالي ألفراد األسرة المقیمین في المنزل  رقم الضمان االجتماعي  تاریخ المیالد 
 التوظیف

 (أصحاب) العمل: اسم وعنوان صاحب  ال  نعم ھل أنت موظف؟ 
 إذا كانت اإلجابة نعم، فاكتب اسم وعنوان صاحب (أصحاب) العمل 

 األجر في الساعة _______________ دوالًرا  
 ساعات العمل في األسبوع______________ 

 النفقات  الدخل
من الضروري تعبئة قسم   فلیسالبالغین المقیمین معك یحصلون على معونة عامة،  جمیعإذا كان  ال نعم  

 النفقات أدناه.
 لمنزلك.  الشھریةوإال، فأدخل النفقات 

 ،SSI؛ TANF/Reach UP(ھل تحصل على معونة عامة؟ 
 مساعدة عامة) 

  
   أي أفراد أسرة یقیمون معك یحصلون على معونة؟

 __________________ دوالًرا  اإلیجار أو الرھن العقاري قسط 

 __________________ دوالًرا  خدمة الكھرباء 

 __________________ دوالًرا  الھاتف 

 __________________ دوالًرا  الوقود (التدفئة و/أو الغاز)

 __________________ دوالًرا  الطعام

 __________________ دوالًرا  المالبس

 __________________ دوالًرا  طبیة

 __________________ دوالًرا  نفقة الطفل 

 __________________ دوالًرا  أقساط قرض السیارة 

 __________________ دوالًرا  الضرائب العقاریة

 ا __________________ دوالرً  التأمین (بما في ذلك الصحة، السیارة، إلخ)

 __________________ دوالًرا  نفقات أخرى
 

 الدخل الشھري الحالي 

 أنت
أفراد األسرة اآلخرون الذین یقیمون 

 معك في المنزل 

 ___________ دوالًرا  ___________ دوالًرا  إجمالي الدخل من األجور 

 ___________ دوالًرا  ___________ دوالًرا  الدخل من عمل حر/ مشروع تجاري (بخالف األجور) 

 ___________ دوالًرا  ___________ دوالًرا  إعانة البطالة 

 ___________ دوالًرا  ___________ دوالًرا  نفقة الطفل 

 ___________ دوالًرا  ___________ دوالًرا  معونة عامة 

 ___________ دوالًرا  ___________ دوالًرا  (بما في ذلك تأمین اإلعاقة والضمان االجتماعي)دخل آخر 

 دوالًرا دوالًرا إجمالي الدخل 

 إجمالي الدخل الشھري 
 ) األسرة(دخلك باإلضافة إلى دخل أفراد 

  دوالًرا 

  دوالًرا  شھًرا 12إجمالي الدخل في آخر 
 یوًما بشكل كبیر عن  30ھل یختلف دخلك في آخر 
 الماضي؟ دخلك الشھري خالل العام 

 إذا كانت اإلجابة نعم، فالرجاء توضیح الظروف في الصفحة التالیة. 

 نعم 
 

 ال
 

 دوالًرا إجمالي النفقات 
 األصول النقدیة 

 
 أصول أخرى 

 (الصنع، المودیل، العام) السیارة  (الموقع) العقارات   

 _______________________ _______________________  ___________ دوالًرا  المبالغ النقدیة المتاحة 

 __________________ دوالًرا  __________________ دوالًرا  القیمة السوقیة العادلة ___________ دوالًرا  حساب جاري 

 __________________ دوالًرا  __________________ دوالًرا  رھن عقاري/قرض مستحق  ___________ دوالًرا  حساب ادخار 

 __________________ دوالًرا  __________________ دوالًرا  صافي القیمة ___________ دوالًرا  إجمالي األصول النقدیة 
 تطلب من المحكمة تخفیض المبلغ الذي تمت مطالبتك بدفعھ. قد تتم مطالبتك بدفع حد أدنى للرسوم یقارب تكلفة الخدمات القانونیة حتى لو كنت تحصل على معونة عامة. یمكنك أن  مالحظة:  

 

 أصول إضافیة: 
 إذا كانت اإلجابة نعم، فتفضل بوصفھا أدناه ال  لدي أصول إضافیة: نعم 

 القیمة السوقیة العادلة   الصنع، المودیل، العام السیارات 
)FMV ( 

 صافي القیمة  المبلغ المستحق 

 دوالًرا  دوالًرا  دوالًرا  
 دوالًرا  دوالًرا  دوالًرا  
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 األحداث  -طلب خدمات محامي الدفاع العام 

 العادلة القیمة السوقیة  الوصف الممتلكات العقاریة 
)FMV ( 

 صافي القیمة  رھن عقاري 

 دوالًرا دوالًرا دوالًرا 
 دوالًرا دوالًرا دوالًرا 

(األدوات، المعدات، السیارات الترفھیة، األجھزة  األصول 
 اإللكترونیة، األسھم والسندات، إلخ) 

 القیمة السوقیة العادلة  آخر وصف 
 )FMV ( 

 الحاجة. استخدم أوراقًا إضافیة حسب 

 دوالًرا 

 دوالًرا 
 دخل أفراد األسرة اآلخرین الموظفین 

 عنوان صاحب العمل  اسم صاحب العمل اسم فرد العائلة 

   
   

 وأسباب التغییر. إذا اختلف دخلك الشھري الحالي بشكل كبیر عن الدخل في العام الماضي، فالرجاء وصف دخلك الشھري الحالي التغیر في الدخل الشھري: 

 دوالًرا شھًرا):  12كان دخلي في العام الماضي (آخر 

 دوالًرا الدخل من أفراد األسرة اآلخرین في العام الماضي كان:

 (یجب تعبئة ھذا القسم إذا تغیر الدخل) سبب التغییر ھو: 

 
 

 الحدث في ھذه القضیة بسبب انخفاض دخلي. أطلب أیًضا أن یتم دفع جمیع التكالیف الضروریة شخصي  أطلب من المحكمة تعیین أحد المحامین لتمثیل 
 شھادة الزور.  والنفقات نظیر الخدمة القانونیة، بالقدر الذي تسمح بھ المحكمة، بواسطة والیة فیرمونت. قدمت اإلجابات أعاله وأنا على علم بعقوبة

 وقّع وأقسم أمامي: 
 التاریخ توقیع مقدم الطلب التاریخ كاتب العدل

 تحدید مدى األھلیة المالیة 

 والتي یمكن أن تمثل ضمانًا القتراض األموال من لة أو غیر السائلة مقدم الطلب لیس من المعوزین مادیًا حیث إنھ لدیھ ما یكفي من الدخل لتوظیف أحد المحامین الخاصین و/أو لدیھ ما یكفي من األصول السائ
 أجل توظیف أحد المحامین الخاصین. 

 ألموال األصول السائلة أو غیر السائلة والتي یمكن أن تمثل ضمانًا القتراض ا مقدم الطلب من المعوزین مادیًا حیث إنھ لیس لدیھ ما یكفي من الدخل لتوظیف أحد المحامین الخاصین ولیس لدیھ ما یكفي من
 لتوظیف أحد المحامین الخاصین. 

  یوًما ما لم تتنازل المحكمة عن  60دوالًرا في غضون   50% من مستوى خط الفقر. تم أمر مقدم الطلب بدفع الحد األدنى للمدفوعات بقیمة 125دون الحد األدنى للمدفوعات: دخل أسرة مقدم الطلب
 ھذه الرسوم.

 من مستوى خط الفقر ومقدم الطلب لدیھ دخل وأصول لدعم الدفع المشترك الفوري لتغطیة جزء من تكلفة الخدمات.125 فوق ألسرة مقدم الطلب  مدفوعات مشتركة فوریة: الدخل السنوي % 
 یجب على مقدم الطلب دفع _____________ دوالًرا إلى كاتب المحكمة. 

  من مستوى خط الفقر ومقدم الطلب لدیھ دخل وأصول لدعم الدفع المشترك الفوري لرد مبلغ تكلفة الخدمات إلى الوالیة.125 فوق أمر رد األموال: الدخل السنوي ألسرة مقدم الطلب % 
 مر.یوًما من تاریخ ھذا األ 60یجب على مقدم الطلب دفع _____________دوالًرا إلى كاتب المحكمة في غضون 

 یوًما، فسوف یتم إرسال أي مبلغ ال یزال مستحقًا إلى إدارة الضرائب من أجل عمل مقاصة وإلى وكالة تحصیل.  60إذا لم یتم دفع تقییم المحامي العام والمال المستحق رده بالكامل في غضون  مالحظة: 
 التاریخ توقیع الكاتب أو من ینوب عنھ 

 النتائج واألمر 
 المحكمة االلتماس واإلفادة الخطیة المؤیدة بیمین وتوصلت إلى ما یلي:راجعت 

  .تتطلب مصلحة العدالة تمثیل الحدث 
  .تتطلب مصلحة العدالة تمثیل مقدم الطلب 
  .ال تتطلب مصلحة العدالة تمثیل مقدم الطلب 

 صدر األمر بما یلي: 
  .تم تعیین أحد المحامین للحدث 
  لمقدم الطلب حیث إن مقدم الطلب من المعوزین مادیًا ومصلحة العدالة تتطلب ھذا. تم تعیین أحد المحامین 
  .تم رفض تعیین محاٍم لمقدم الطلب 

 التاریخ  توقیع القاضي

أیام من تاریخ ھذا األمر. یمكنك االستئناف على   7على ھذا األمر إلى قاضي ھذه المحكمة. یجب أن تقدم االستئناف كتابة لدى كاتب ھذه المحكمة في غضون  االستئنافلك الحق في إخطار بحق االستئناف: 
 قرار القاضي أمام المحكمة العلیا.
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