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 إرشادات طلب مستخرج طبق األصل من أمر 

الرجاء المتابعة مباشرة إىل الموقع  -يمكنك طلب مستخرج طبق األصل من األوامر من المتعهد المعين من قبل المحكمة أدناه 

 الفاكس أو البريد: / اإللكتروني للمتعهد من أجل الطلب، أو التعامل معه عبر الهاتف

eScribers, LLC 
 0885-257-800 –الرقم المجاني 

 العنوان: 
 2077227 North 16th Street, Suite  

85020Phoenix, AZ  
 عنوان البريد اإللكتروني: 

VTtranscripts@escribers.net 
www.escribers.net/vtorder.php 

 
النماذج ذات الصلة. عليك إرسال نسخة إىل األطراف األخرى  لتقديم طلب مستخرج طبق األصل، عليك زيارة الموقع اإللكتروني للمتعهد وتعبئة 

 المعنية بالقضية. ربما عليك االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب في سجالتك للرجوع إليها.
 

 ) بما في ذلك جلسات استماع الكفالة(لطلبات استئناف المحكمة العليا 

 ة المناسبة إىل رفض استئنافك لدى المحكمة العليا. قد يؤدي عدم طلب المستخرج بالشكل الصحيح أو عدم دفع الوديع
 

، 10ادة قد يتأهل مقدمو االستئنافات الفقراء أو مقدمو االستئنافات المضادة لإلعفاء من رسوم المستخرج أو من الدفع للمنفعة العامة. انظر الم

 من قواعد فيرمونت لإلجراءات االستئنافية  9و 8الفقرتين ب
 

 المستخرجات، يجب عليك ما يلي:عند طلب 

من قواعد   ) 1فقرة ب ( 10يوًما من تقديم إعالن االستئناف. المادة  14طلب جميع المستخرجات الضرورية للمراجعة االستئنافية في غضون  •

 فيرمونت لإلجراءات االستئنافية.

 قواعد فيرمونت لإلجراءات االستئنافية. من  )2فقرة ب( 10تقديم نسخة من أمر المستخرج إىل جميع األطراف. المادة  •

 من قواعد فيرمونت لإلجراءات االستئنافية إذا تم تسجيل بعض اإلجراءات أو جميع بالفيديو.  )فقرة ج( 10االمتثال لنص المادة  •

 معلومات األسعار 

 مدة التسليم 

 المستخرج اإللكتروني 

مرسل  PDFملف 

بالبريد اإللكتروني  

 ) السعر لكل صفحة(

بالبريد  PDFملف 

اإللكتروني ونسخة مطبوعة  

 ) السعر لكل صفحة(

 دوالر 7.25 دوالر 06.5 *يوم عمل واحد

 دوالر 6.00 دوالر 5.25 * أيام عمل 3

 دوالر 4.95 دوالر 4.20 أيام  7

 دوالر 4.40 دوالر 3.65 يوًما 14

 دوالر 3.65 دوالر 2.90 يوًما 30

  دوالر 0.90 ) في تاريخ الحق(نسخة 

  دوالر لكل صفحة 0.75 ملحق مستخرج مطبوع

  دوالر 25.00 )لكل جلسة استماع(نسخة وسائط فقط 

 
 الطلب.من التكلفة اإلجمالية المتوقعة للمستخرج المكتمل في وقت تقديم  %75الوديعة: من المفترض أن تدفع وديعة تصل إىل 

 
 أيام عمل؛ ولذلك فقد يتعذر االلتزام بمدد التسليم المستعجلة هذه. ) 7(من المفترض أن تقدم المحاكم للمتعهدين المواد الضرورية في غضون خمسة  *
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 الرجاء االستعداد لتقديم المعلومات التالية للمتعهد من أجل الحصول عىل المستخرج. 

 أسماء جهات االتصال األخرى/ اسم اسم شركة المحاماة  اسم طالب المستخرج 

  )3السطر (العنوان 

 

  )4السطر (العنوان 
 رقم الهاتف  المدينة

 الفاكسرقم  الوالية 

 عنوان البريد اإللكتروني الرمز البريدي 
 

 الرجاء تحديد المربعات المناسبة:

 استئناف لدى المحكمة العليا 

   محامي االستئناف   تاريخ تقديم إعالن االستئناف:  
  مراجعة جلسة استماع الكفالة   -استئناف لدى المحكمة العليا 

   محامي االستئناف   تاريخ تقديم إعالن االستئناف:  
 قاِض واحد 

 5 قضاة 

 جميع اآلخرين 
 
  مرسل بالبريد اإللكتروني )معتمدة(ترجمة لغة إنجليزية  -مستخرج كتابي 

  حجم كامل  -مستخرج مطبوع  -مستخرج كتابي 

  صحائف لكل صفحة 6(مختصر  -مستخرج مطبوع  -مستخرج كتابي( 

  نموذج  -مستخرج كتابيPDF مرسل بالبريد اإللكتروني 

 القرص المدمج / نسخة من الشريطCD المطلوب 
 
 

تاريخ جلسة  

 االستماع

قاعة  

 المحكمة

الرقم في  

 قائمة الدعاوى 

نوع جلسة   القاضي اسم القضية

 االستماع

 مالحظات خاصة  المدة 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 


