
مرکز کتابخانھ و منابع حقوقی
 

دادگاه عالی یک کتابخانھ و مرکز منابع حقوقی را در طبقھ
رایگانوآزادعمومبرایکھاستکردهمستقردادگستری2

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
٨۴۵۶-٧٢۴)۵٢٠(

یا پست الکترونیکی
lawlibrary@sc.pima.govپیدادسترسی

کنید.
 

 

دستورات حفاظت و
مجازات در برابر
آزار و اذیت

 

 

،اگر شما یا یکی از اعضای خانواده ، در میان سایر روابط
در معرض خطر قربانی شدن خشونت در خانواده توسط

یکی دیگر از اعضای خانواده ھستید، ھمسر یا ھمسر سابق
خود باشید ، می توانید درخواست حمایتی کنید.

Injunctions Againstاختالفاتبرایتواندمیمزاحمت
بین ھمسایگان یا غریبھ ھا مورد استفاده قرار گیرد.

AZPOINTدرآنالینبصورتبایدحفاظتھایفرمفرم،

(https://azpoint.azcourts.gov(شود.پر

قبل از درخواست دستور حفاظت

می توانید قبل از تشکیل پرونده بامدافع قربانی صحبت کنید
با این شماره ھای تماس  بگیرید

)٨٠٠(٧٨٢-۶۴٠٠یا)۶٠٢(٢٧٩-٢٩٠٠
 

اگربرای طرح دادخواست خود باید بھ دادگاه آریزونا بروید.
قاضی دادخواست شما را ببپذیرد ، ھمان روز حکم حفاظت
برای خدمت ارسال می شود. ھزینھ ای برای سرویس دھی

وجود ندارد.
 

اگر برای تکمیل فرم ھای دادگاه ، از جملھ
دستورات حفاظت ، بھ کمک زبان نیاز دارید ،

دادگاه)ترجمھوتفسیر(خدماتCITSبا

از طریق تلفن
724-3888)520(

یا پست الکترونیکی تماس
sccits@sc.pima.govبگیرید

 

  

شکایت
 

اگر فکر می کنید برای دادگاه یا دادرسی آزمایشی یا خدمات
ارائھ شده توسط دادگاه کمک در زبان بھ شما ارائھ نشده

فرم شکایت دسترسی بھ زبان دادرسی خدماتاست ، لطفاً
دادگاه را ارسال کنید.

 

شمارهبھCITSباتماسطریقازرافرماینتوانیدمیشما
ھای باال یا بارگیری فرم از  وب سایت دادگاه

)www.sc.pima.gov(آوریدبدست.

 

110W.استریتکنگره
85701آریزونا،توسان

 

۵٧٢-٢٠۴-۴٢٠٠
www.sc.pima.govمھارت

راھنمای کاربر دادگاه بھ انگلیسی
)LEP(محدود
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