
کتابخانھ قانون و مرکز منابع
 

محکمھ عالی یک کتابخانھ و مرکز منابع حقوقی را در طبقھ
رایگانوآزادعمومبرایکھاستکردهمستقرمحکمھ2

است. در اینجا شما می توانید:
یافتن فرم ھای حقوقی ∙
استفاده از کامپیوتر و پرینتر ∙
استفاده از فتوکپی ∙
مطلع کمک در محل وکالی رایگان و کم ھزینھ ∙
منابع جامعھ را دریابید ∙
 

می توانید بھ کارمندان کتابخانھ
طریق تلفن

٨۵۶۶٧٢۴)۵٢٠(
یا پست الکترونیکی

lawlibrary@sc.pima.gov
 

                         دسترسی پیدا کنید
دستورات حفاظت و
مجازات در برابر
آزار و نا امنیتی

 

 

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده ، در معرض خطر
خشونت خانوادگی یکی از اعضای  خانواده ھستید مثال ،
ھمسر یا ھمسر سابق خود ھستید ، می توانید درخواست

Injunctionsکنید.کمک Againstکسیاگرھمچنانو
شما را آزار و یا تھدید می کنید و یا اختالفات بین ھمسایگان

یا بیگانھ ھا شکایت کنید.

AZPOINTدرآنالینبصورتبایدحفاظتھایفرم

(https://azpoint.azcourts.gov(شود.پر

قبل از این کھ درخواست کمک حفاظت کنید.
شما می توانید قبل از این کھ درخواست شکایت کنید  اول
بامدافع قربانی صحبت کنید با این شماره ھا تماس بگیرد.

یاو٢٩٠٠٢٧٩۶٠٢
۶۴٠٠٧٨٢٨٠٠

 

برای شکایت  خود باید بھ محکمھ آریزونا بروید. اگر قاضی
دادخواست شما را قبول کنید ، ھمان روز حکم محافظت  از
طرف محکمھ داده  می شود. شما پولی برای این در خواست

نمی دھید
 

اگر برای تکمیل فرم ھای محکمھ، و قوانین
دستورھای حفاظت ، بھ مترجم ضرورت  دارید

بھمحکمھترجمھوتفسیر(خدماتCITSبا،
تماس شوید)

از طریق تلفن
٣٨٨٨٧٢۴)۵٢٠(

یا پست الکترونیکی تماس
sccits@sc.pima.govبگیرید

 

  

شکایت
 

اگر فکر می کنید برای محکمھ یا تحت مراقبت یا ھر مرحلھ
فرم شکایتمحکمھ کمک  زبان بھ شما نشده است ، لطفاً

دسترسی بھ زبان و دادرسی خدمات دادگاه را ارسال کنید.
 

شمارهبھCITSباتماسطریقازرافرماینتوانیدمیشما
ھای باال یا فرم را از وبسایت

آوریدبدست)www.sc.pima.govمحکمھ(
 

110W.استریتکنگره
85701آریزونا،توسان

 

۴٢٠٠٧٢۴)۵٢٠(
www.sc.pima.gov

راھنمای کاربر محکمھ بھ انگلیسی
)LEP(محدود
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