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طلب وأمر تعيني مرتجم فوريي
 REQUEST AND ORDER FOR INTERPRETER (ARABIC)

MCR 1.111(B), (F), (H)

CASE NO. قم بطباعة رقم قضية املحكمة   

If you have a court case and need an interpreter, complete this Request using the English alphabet.  Then, date and sign it, and 
mail or give it to the court where your case is to be heard.  If the court appoints an interpreter for you, the court may order you to 
pay for interpretation costs if you can afford to pay.

(Request for Interpreter) طلب مرتجم  

  أحتاج ملرتجم  يجيد اللغة

       اطبع اسمك بالكامل

  اطبع عنوانك الربيدي

      اطبع رقم هاتفك

هل أنت طرف يف هذه القضية، أم شاهد، أم شخص آخر مهتم بها؟ اخرت من بني االختيارات التالية

 (Party) أنا طرف يف القضية   

 (Witness)أنا شاهد    

 (Describe your interest in the space below.) أنا شخص آخر مهتم بها �اذكر نوع اهتاممك يف املساحة املوجودة أدناه� 

 أطلب من املحكمة تعيني مرتجم حتى ميكنني االشرتاك يف هذه القضية
I ask the court to appoint an interpreter so that I can fully participate in this case.

  تم قبول طلب بتعيني مرتجم.1

م رفض طلب تعيني مرتجم.2

(حدد سبب �أسباب الرفض� بكال اللغتني)

Court Use Note:  This completed and signed Request and Order must be placed in the case file.

التوقیعالتاریخ

قم بطباعة اسم املحكمة 
Court

Language

Full name

Mailing address

Telephone no.

التاریخ

Original - Case file
Copy - Requester

 إذا كانت لديك قضية  متداولة يف املحكمة وكنت بحاجة ملرتجم فوري� قم بإكامل هذا الطلب باستخدام الحروف اإلنجليزية� بعد ذلك قم بتأريخه والتوقيع عليها ثم إرسله بالربيد أو قم بتسليمه يف املحكمة التي ستنظر

�فيها قضيتك� إذا قامت املحكمة بتعيني مرتجم لك فقد تأمرك بتحمل  نفقات  تعيني هذا املرتجم إذا كان يف استطاعتك  أن تدفع

(Order Regarding Appointment of Interpreter)  الطلب الخاص بتعيني مرتجم

 The request for an interpreter is granted.

  The request for an interpreter is denied because:
(Specify in both languages the reason[s] for denial.)

.

.

Bar no./رقم قيد املحامي                                                                                Judge /القايض

..




