
 

 حول معلومات

  في للغة الوصول 
 مینیسوتا محاكم

Arabic / اللغة العربیة 

 استخدام
 تعینھ مترجم
 المحكمة

 
 
 

 ومنت اإلطالق على تتقنھا ال أو كبیرة بدرجة اإلنجلیزیة تتقن ال كنت إذا
 على قانوني وصي والد، شاھد، علیھ، مدعى خصم،( قضیة في طرفًا

 المحكمة تعینھ مترجم على الحصول في حق فلك ؛)السن صغیر شخص

 .تكلفة أي سداد دون المحكمة أثناء

Minn. Stat. §§ 480.182 
 

 المحكمة مترجم دور حول معلومات البطاقة من اآلخر الوجھ على تجد
 . معك یناقشھ أن للمترجم مسموح وغیر مسموح ھو وما

 
 من اطلب بالمحكمة؛ الترجمة خدمات حول استفسار لدیك كان إذا

 اتصل أو القضیة، فیھا تُنظر التي المحكمة كاتب مع تحدث أو القاضي،
 .مینیسوتا محكمة مترجمین ببرنامج

 
 
 

 :على بنا اتصل
Minnesota Court Interpreter Program 

State Court Administrator’s Office 

25 Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. 

St. Paul, MN 55155 

(651) 297-5300 

MNCourtInterpreterProgram@courts.state.mn.us 
 

http://mncourts.gov/Help-Topics/Court-Interpreter-
Program.aspx 

 
 
 

 للقضایا الناجزة والعدالة للجمیع الوصول على یؤكد نظام خالل من العدالة لتقدیم
  Minnesota Judicial Branch مھمة - .والخالفات

 
 

 لمساعدتك المعین العربیة اللغة مترجم أنا و،]المترجم اسم[ اسمي حیاتي،ت

 أن قبل. الیوم بك الخاصة االستماع جلسة أثناء المحكمة مع التواصل في

 .المحكمة قبل من معین مترجم بوصفي دوري أشرح سوف نبدأ،

 
 ما. ممكن معنى ألقرب المحكمة في یقال ما شيء كل ترجمة ھو دوري
 :عملھ یمكنني

 .الیوم المحكمة في تتسلمھ كتابي أمر ألي الشفویة الترجمة یمكنني •

 خارج شخص أي مع القضیة ھذه أناقش ولن السریة على سأحافظ •
 .المحاكم

 
 :عملھ یمكنني ال ما

 .الشخصیة آرائي أو القانونیة المشورة تقدیم یمكنني ال •

 .محام على العثور في مساعدتك یمكنني ال •

 .معك انفراد على حدیث إجراء یمكنني ال •
 

 :نبدأ أن قبل

 ال ما أو یمكنني ما عن أو دوري عن معرفتھا تود التي األسئلة ما .1
 .شفھیًا الرد تقدیم یرجى محكمة؟ مترجم بوصفي عملھ یمكنني

 اآلن؟ حتى قلتھ شيء كل فھم من تمكنت ھل .2

 .ھمكأف أنني من أتأكد حتى ثقافتك أو بلدك عن إخباري یرجى .3
 

 لي ولیس المحكمة ھیئة إلى مباشرة الحدیث توجیھ یرجى الجلسة، بدء عند
 .تفھم ال كنت إذا أو أسئلة أي لدیك كان إذا

 

 قم أو الشخص أسئلة للمحكمة انقل الجلسة، في الشروع قبل -المترجم

 .أسئلة أي وجود عدم بتأكید
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