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درخواست مترجم حضوری 
(مدنی)

INT-300 F صفحھ 1 از 2

INT-300 F

دادگاه عالی کالیفرنیا، ناحیھ

شماره پرونده:

نام دادگاه و آدرس خیابان را بنویسید: :

ھنگامی کھ فرم ارائھ شد، دادگاه شماره پرونده را درج می کند.

اگر شما یا شاھد پرونده شما در ھنگام حضورتان در دادگاه بھ مترجم شفاھی نیاز دارد، این فرم 
را پر کنید.

جھت کسب اطالعات بیشتر بھ دستورالعمل ھای صفحھ 2 این فرم مراجعھ کنید.

اطالعات شما (شخص درخواست کننده مترجم شفاھی). اگر وکیل ھستید، اطالعات 
وکیل خود را اعالم کنید.

نام:
شماره کانون وکال:

نام شرکت:
آدرس:
کد پستی:ایالت:شھر:

تلفن:
آدرس ایمیل:

من یکی از طرفین این پرونده ھستم (یکی از موارد زیر را عالمت بزنید):
شاکی/خواھانمتھم/خوانده:(توضیح دھید) سایر

:وقتی در دادگاه ھستم بھ یک مترجم شفاھی زبان زیر نیاز دارم
اسپانیایی(español)l

) 

ویتنامی

(

Tiếng Việtکره ای한국어ماندرین普通话

کانتونی广东话فارسیروسیрусский(Tagalog) تاگالوگ

(عربی)العربیة ਪੰਜਾਬੀ( سایر: (پنجابی

اگر بھ زبان بومی صحبت می کنید، نام شھر زادگاه خود را بنویسید:

من شاھدی ھستم کھ نیاز بھ مترجم دارم: 

a.:زمان:تاریخ
بخش و مأمور قضایی، در صورت معلوم بودن: 

.ھنوز تاریخی مشخص نشده است
b.:(یک مورد را عالمت بزنید) شاھد برای زبان زیر بھ مترجم شفاھی نیاز دارد

زبان عالمت زده شده در باال   یا 
:(زبانی کھ شاھد بھ آن صحبت می کند را درج کنید) سایر

تاریخ:
امضا طرف یا وکیل

1

2

4

3
( ) ) (

( ) 

) (

,

(برای ھر شاھد یک فرم جداگانھ پر کنید.)



شماره پرونده:
نام شما:

Form Approved for MODEL Use effective 7/1/2016
Form Approved for OPTIONAL Use effective 1/1/2018

درخواست مترجم حضوری 
(مدنی)

INT-300 F صفحھ 2 از 2 

دستورالعمل ھا

دادرسی ھای دادگاه بھ زبان انگلیسی است. اگر یکی از طرفین یا شاھد خوب بھ زبان انگلیسی صحبت نکرده یا آن را درک نمی کند، ممکن 
است بھ مترجم شفاھی نیاز داشتھ باشد. مترجم شفاھی باعث می شود بتواند شھادت بدھد، با قاضی صحبت کند، و آنچھ کھ دیگران در دادگاه 
می گویند را درک نماید. مترجمان شفاھی تأیید شده و ثبت شده برای انجام ترجمھ شفاھی در دادگاه آموزش دیده اند. اگر بھ کمک زبانی نیاز 

دارید، می توانید با تکمیل اولین صفحھ این فرم، از دادگاه درخواست کنید کھ مترجم شفاھی دادگاه را در اختیار قرار دھد.

اگر شما یا شاھد پروندھتان بھ مترجم شفاھی نیاز دارد، باید این فرم را پر کنید. شاھد کسی است کھ با ادای سوگند اطالعاتی را در دادگاه 
ارائھ می دھد. باید فرم جداگانھ ای را برای ھر یک از شھودی کھ بھ کمک زبانی نیاز دارد تکمیل کنید. صفحھ اول را کامل کنید و آن را بھ 

دادگاه ارائھ نمایید. برای اطالع از چگونگی پیشبرد درخواست خود برای مترجم شفاھی، با دادگاه محلی تماس بگیرید. ھمچنین می توانید 
مطلع شوید کھ دادگاه چھ زمانی بھ درخواست شما پاسخ می دھد.

دادگاه ھا سعی می کنند مترجم شفاھی را بھ ھر زبان و در ھر پرونده مدنی در اختیار قرار دھند. دادگاه پاسخی بھ شما می دھد تا بدانید آیا با 
درخواستتان موافقت شده است یا خیر. گاھی اوقات دادگاه نمی تواند برای ھر پرونده ای یک مترجم شفاھی در اختیار قرار دھد.

درخواست امکانات
اگر حداقل پنج روز قبل از جلسھ دادرسی درخواست بدھید، سیستم ھای کمک شنوایی، زیرنویس لحظھ ای بھ کمک 

کامپیوتر یا خدمات مترجم زبان اشاره در اختیار قرار می گیرد. با دفتر دادگاه تماس بگیرید یا بھ آدرس 
 Request for Accommodations by Persons With بروید تا www.courts.ca.gov/forms

 (MC-410 فرم) (درخواست امکانات برای افراد دچار معلولیت و پاسخ) Disabilities and Response
را مشاھده نمایید. (آیین دادرسی مدنی، بخش 54.8.)
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