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 مر:إلى من یھمھ األ
 

) بتعیین محاٍم لقضیتك، یجب أن تقرر المحكمة أنك "معوز"،  أي أنھ CPCSقبل أن تقوم لجنة خدمات المحاماة العامة ( 
یجب أن یقرر القاضي أوالً أنھ لیس لدیك مصدر دخل لدفع أتعاب محاٍم بنفسك.   لكي تطلب من المحكمة قراًرا یفید بكونك معوًزا، 

 دات التالیة وتقدیمھا في المحكمة التي تم إدانتك فیھا:یجب علیك استكمال المستن
 

 خطاب توضیحي لكاتب المحكمة، المحكمة الجنائیة .1
إذا كنت مسجونًا، یجب علیك أیًضا إرفاق التماس للحصول على قرار یفید بكونك معوًزا مع إفادة تثبت حالة العوز   .2

اس الخاص بك إذا كنت مسجونًا ولم تقم بإرفاق (سیتم رفض االلتمنسخة مطبوعة من حساب المقصف الخاص بك. 
 نسخة مطبوعة من حساب المقصف الخاص بك.)

 
   ال ترسل ھذه النماذج إلّي مرة أخرى. 

 
یمكنك أنت، أو أي شخص ینوب عنك، تسلیم ھذه المستندات شخصیًا إلى مكتب كاتب المحكمة الجنائیة، أو یمكنك إرسالھا  

 بالبرید إلى المحكمة.
 

بمجرد أن تصدر المحكمة قراًرا بشأن االلتماس الخاص بك، فإنھا تقوم عادةً بإخطار لجنة خدمات المحاماة العامة،  وبدورنا  
سنقوم بتعیین محاٍم لیتولى قضیتك وسنخطرك بھذا التعیین.  إذا أرسلت إلیك المحكمة نسًخا من االلتماس الصادر الحكم بشأنھ، یجب 

 .  أن ترسلھا إلّي بالبرید
 

إذا رفضت المحكمة االلتماس الخاص بك، یحق لك الحصول على جلسة لتقدیم األدلة، وذلك إلعادة النظر في النتائج التي  
توصل إلیھا القاضي، كما یحق لك تعیین محاٍم لتلك الجلسة.  یُرجى التواصل معي إذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات حول كیفیة 

   طلب انعقاد ھذه الجلسة.
 

یوًما من إرسال االلتماسات إلى المحكمة  45إذا لم تتلق إخطاًرا من المحكمة أو من لجنة خدمات المحاماة العامة في غضون  
 بالبرید، یُرجى التواصل معي، وبدوري سأبحث في األمر.  

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،  
 
 

Kathleen O’Connell 
 محامي اللجنة

 جنائیةقسم االستئنافات ال
 شعبة خدمات المحاماة الخاصة
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