ट्र ान्सक्रिप्ट अर्ड र गर्ाड पालना गननडपने क्रनर्े शनहरू
तपाईं अदालतले नियुक्त गरे को निक्रेताबाट तल टर ान्सनक्रप्ट अर्ड र गिड सक्नुहुन्छ । कृपया अर्ड र गिडका निम्ति सीधै उक्त
निक्रेताको िेबसाइटमा जािुहोस् िा फोि/फ्याक्स िा पत्राचारमाफडत सम्पकड गिुडहोस्:
eScribers, LLC
टोल फ्री िम्बर – 800-257-0885
ठे गािा:
7227 North 16th Street, Suite 207
Phoenix, AZ 85020
इमेल ठे गािा
VTtranscripts@escribers.net
www.escribers.net/vtorder.php
टर ान्सनक्रप्टका लानग अिुरोध पेस गिड निक्रेताको िेबसाइटमा जािुहोस् र सम्बम्तित फारामहरू भिुडहोस् । तपाईंले यो मुद्दामा संलग्न अन्य
पक्षहरूलाई फारामको प्रनतनलनप पठाउिुपिे हुन्छ । तपाईंले आफ्िो रे कर्ड का लानग अिुरोध फारामको प्रनतनलनप राख्न सक्नुहुन्छ ।
सर्वोच्च अर्ालतमा पननरार्वेर्न गनडका क्रनम्ति (यसमा धरौट्ीमा छन ट्् नेसम्बन्धी सनननर्वाइ पक्रन समार्वेश छ)
टर ान्सनक्रप्ट राम्रोसँग अर्ड र गिड िा जम्मा गिुडपिे उपयुक्त रकम भुक्तािी गिड िसकेमा तपाईंले सिोच्च अदालतमा पेस गिुडभएको
पुिरािेदिलाई खारे ज गिड सनकिेछ ।
अदालती शुल्क िलाग्ने पुिरािेदकहरू (forma pauperis appellants) िा तल्लो अदालतको फैसलामानि मानिल्लो अदालतमा
पुिरािेदि नदिे व्यम्तक्तहरू (cross-appellants) ले टर ान्सनक्रप्टसम्बिी मापदण्ड छु ट प्राप्त गिड सक्छि् िा शुल्क नतिुड पदै ि । V.R.A.P.
10(b)(8) र (9) हे िुडहोस् ।
टर ान्सनक्रप्ट अर्ड र गदाड तपाईंले अनििायड रूपमा:

•

पुिरािेदि अदालतले पुिरािलोकि गिडका लानग आिश्यक पिे सबै टर ान्सनक्रप्टहरू पुिरािेदिको सूचिा दायर गरे को 14
नदिनभत्र अर्ड र गररसक्नुपछड । V.R.A.P. 10(b)(1) ।

•
•

सबै पक्षहरूलाई अर्ड र गररएको टर ान्सनक्रप्टको प्रनतनलनप उपलब्ध गराउिुपछड । V.R.A.P. 10(b)(2) ।
केही िा सबै प्रनक्रयाहरूको नभनर्यो रे कर्ड गररएको छ भिे V.R.A.P. 10(c) को पालिा गिुडपछड ।
शनल्कसम्बन्धी जानकारी
इमेलमाफडत पठाइिे इमेलमाफडत पठाइिे PDF
PDF (एक पृष्ठको र नप्रन्ट गररएको प्रनतनलनप
इलेक्ट्रोनिक टर ान्सनक्रप्ट
शुल्क)
(एक पृष्ठको शुल्क)
1 कायड नदि*
$6.50
$7.25
3 कायड नदि*
$5.25
$6.00
7 नदि
$4.20
$4.95
14 नदि
$3.65
$4.40
30 नदि
$2.90
$3.65
प्रनतनलनप (पनछको नमनतमा)
$.90
एक पृष्ठको $.75
नप्रन्ट गररएको टर ान्सनक्रप्ट िप्दा
$25.00
नमनर्या फाइल मात्र कपी गिे (एउटा सुिुिाइको)
प्राप्त गिे समय

नर्पोनजट: तपाईंले अर्ड र गदाड पूरा भएको टर ान्सनक्रप्टको अिुमानित कुल शुल्कको 75% सम्म नर्पोनजट गिुडपिे हुन्छ ।
*अर्ालतले क्रर्विेतालाई क्रिर्ा िाहेकको पााँच (5) क्रर्नक्रित्र आर्वश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनन पने हुन्छ । त्यसै ले शीघ्र गराउाँ र्ैमा यी अननमाक्रनत
समयमै सेर्वा क्रर्न सम्भर्व नहुन सक्छ ।
600-00638 - Transcription Order (10/2020)

2 पष्ृ ठ मध्ये 1

आफ्नो ट्र ान्सक्रिप्ट प्राप्त गनडका क्रनम्ति क्रर्विेतालाई क्रनम्न जानकारी उपलब्ध गराउन तयार हुननहोस् ।
ट्र ान्सक्रिप्ट अर्ड र गने व्यम्तिको नाम

ल फमडको नाम

अन्य सम्पकड व्यम्तिको नाम/हरू

ठे गाना (लाइन 1)
ठे गाना (लाइन 2)
सहर

फोन नम्बर

राज्य

फ्याक्स नम्बर

क्रजप

इमेल ठे गाना

कृपया लागू हुने िक्सामा क्रचन्ह लगाउननहोस्
 सर्वोच्च अर्ालतमा पेस गररएको पननरार्वेर्न
पननरार्वेर्न र्ायर गररएको क्रमक्रतको सूचना:

पननरार्वेर्न अट्नी

 सर्वोच्च अर्ालतमा पेस गररएको पननरार्वेर्न - धरौट्ीमा छन ट्् नका लाक्रग गररएको सन ननर्वाइको पननरार्वलोकन
पननरार्वेर्न र्ायर गररएको क्रमक्रतको सूचना:

पननरार्वेर्न अट्नी

 1 जना न्यायाधीश
 3 जना न्यायाधीश
 अरू सिै
 क्रलम्तित ट्र ान्सक्रिप्ट - इमेलमाफडत पठाइएको E-Tran (प्रमाक्रित)
 क्रलम्तित ट्र ान्सक्रिप्ट - क्रप्रन्ट गररएको ट्र ान्सक्रिप्ट - पूिड आकारको
 क्रलम्तित ट्र ान्सक्रिप्ट - क्रप्रन्ट गररएको ट्र ान्सक्रिप्ट - सानो िनाइएको (एक पृष्ठमा 4 पाना)
 क्रलम्तित ट्र ान्सक्रिप्ट - इमेलमाफडत पठाइएको PDF फाराम
 अननरोध गररएको ट्े प/CD को प्रक्रतक्रलक्रप
सनननर्वाइ क्रमक्रत

अर्ालत र्केट् नम्बर मनद्दा नं.
कक्ष
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न्यायाधीश सनननर्वाइको

समयार्वक्रध क्रर्वशेष क्रट्पोट्हरू

प्रकार
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