كوفيد :19-القيود على
الخدمات الشخصية
اتصل بكاتب دائرة المحكمة على:
بموجب أوامر المحكمة العليا رقم  2020-71ورقم ،2020-72
يقتصر الدخول إلى مباني المحكمة على:
•

المحامين ،األطراف ،الشهود ،المدافعين عن ضحايا العنف األسري وغيرهم من األشخاص ممن يُطلب منهم أو يُصرح لهم بحضور
الجلسات الطارئة للنظر في الدعوى شخصيًا وعلى النحو الذي تحدده المحكمة.

•

األفراد الذين يلتمسون أوامر الحماية الطارئة ،وأوامر الحماية الشخصية ،وأوامر الحضانة الطارئة ،واألوامر بموجب قانون والية
كنتاكي المعدل  222.430وما يليه (قانون كيسي) وكذلك اإليداع الجبري بموجب الفصل  202Aوالفصل  645من قوانين والية
كنتاكي المعدلة.

•

األفراد الساعين للحصول على رخصة قيادة جديدة أو تصريح أو بطاقة هوية أو رخصة قيادة تجارية والذين حددوا موع ًدا مع مكتب
كاتب محكمة الدائرة.
مالحظة :يتعين على حاملي رخص القيادة التي تنتهي صالحيتها في الفترة الممتدة من  1مارس  2020ولغاية  28فبراير 2021
تجديدها عن بُعد.

•

األفراد الذين حددوا مواعيد مع شرطة والية كنتاكي من أجل اجتياز اختبارات القيادة.

•

المحامين أو األطراف في قضية ممن يحتاجون إلى الوصول إلى ملف القضية الورقي وحددوا موع ًدا مع مكتب كاتب محكمة الدائرة.

•

األفراد اآلخرين ممن يحتاجون إلى الوصول إلى ملف القضية الورقي وقد حددوا موع ًدا مع مكتب كاتب محكمة الدائرة.

يجب إرسال جميع الطلبات بالبريد العادي أو البريد اإللكتروني أو إيداعها بالطريقة المعتادة باستخدام صندوق بريد موجود خارج المؤسسة
القضائية.
يمكن دفع نفقات المحكمة والغرامات والرسوم والتعويضات عبر حوالة بريدية ترسل إلى كاتب دائرة المحكمة ،أو نق ًدا أو باستخدام بطاقة
االئتمان عن طريق االتصال بكاتب دائرة المحكمة.
ويمكن دفع المخالفات المستحقة الدفع عبر اإلنترنت من خالل  ePayعلى .www.kycourts.gov
يجب على األفراد من حملة السندات االتصال بكاتب دائرة المحكمة للحصول على مزيد من التعليمات.
لطلب حضور الجمهور لدعوى قضائية ،اتصل بكاتب دائرة المحكمة للحصول على التوجيهات.
يجب على األ فراد الذين ال يستوفون معايير الدخول إلى مبنى المحكمة االتصال بكاتب دائرة المحكمة إلجراء ترتيبات تأجيل الموعد النهائي
أو الحضور عن بُعد أو استكمال أعماله في المحكمة.
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