
 
 DEع وأ تنGEنإلا DEع لمعلل اندراومو انتامدخ نم ديدعلا ليوحتب انمق ،19- ديفوك ةحئاج لالخ

نUلماعلا مكتمالس ىPع ظافحلا لجأ نم فتاهلا ةمالس    .انيدل و 

 

 :ينوMKكلإلا ديJKلا قيرط نع كلذب مايقلا نآلا كنكميف ،  ةمئاق ةيضق ي6 قئاثو ميدقتب موقت تنك اذإ

https://www.utcourts.gov/howto/filing/email/existing_cases.html 

الوأ ةيلحملا ةمكحملاب لاصتالا ىZري ،كسفنب بلط ميدقت ىRإ ةجاحب تنك اذإ وأ ،ةديدج ةيضقل قئاثو ميدقت ىRإ ةجاحب تنك اذإ
ً

 : كروضح لبق 

https://www.utcourts.gov/directory/ 

 

 :19-ديفوك ةحئاج لالخ ةءاسإلا دض ةيامحلا ى(ع لوصحلا
 رمأت نأ اqrكمي ةينوناق رماوأ نع ةرابع رماوألا هذه .ةقحالملا مدع  رمأ وأ ةيامح رمأ ىjع لوصحلا لجأ نم تابلط لبقت مكاحملا لازت ال

 .لاكشألا نم لكش يأب ھعم لصاوتلا وأ هديد�r وأ ھب ىذألا قاحلإ مدعبو رمألا اذه ھيمحي يذلا صخشلا نع داعتبالاب ام اًصخش

 

 :ينوMKكلإلا ديJKلا JKع كبلط لاسرإ قيرط نع كلذب مايقلا نآلا كنكمي ،ةقحالملا مدع  رمأ وأ ةيامح رمأ بلط ميدقتل

https://www.utcourts.gov/howto/filing/email/protective_orders.html 

الوأ ةيلحملا كتمكحمب لاصتالا ىZري ،كسفنب بلطلا ميدقت ىRإ ةجاحب تنك اذإ
ً

 :كروضح لبق 

https://www.utcourts.gov/directory/ 

                        

ةكبش كرودقم ي6 نكي مل اذإ ىRا  زكرملاب لاصتالا ىZري ،كسفنب بلطلا ميدقت كنكمي ال وأ تنMKنإلا لوصولا   

 :مقرلا ىjع ينوناقلا سوجونابميت زكرمب وأ 1204-746-801 مقرلا ىjع اتوي ي6 مئارجلا اياحضل ينوناقلا

 .ةدعاسملا ىjع لوصحلا لجأ نم  8895-649-801-1 

 
 

 :دراوملاو معدلا طباور

 /https://www.udvc.org ىjع وأ 5465-897-800-1 :)ةيالولا ىوتسم ىjع( اتوي ةيالو ي6 ي��Rملا فنعلا ةطبارل رشابملا طخلا 
ندروج تسيو و كيل تلاس( كيل تلاس ي6 ةينوناقلا ةدعاسملا ةيعمج ةنيدمل ةيضاMKفالا  ةيامحلا  رماوأ   :)ذيفنت 

 orders-lasslc.org/protective . ى%ع وأ 801-238-7171  

 www.211utah.org  1-1-2 بلطا :)ةيالولا ىوتسم ىjع( اتوي 1-1-2

 

 



 

 

 

 /https://timplegal.com وأ 8895-649-801-1 :)ةيالولا ىوتسم ىjع( ينوناقلا سوجونابميت زكرمب لاصتالا زكرم

  http://www.utahvictimsclinic.org/contact.htmlوأ 1204-746-801 :)ةيالولا ىوتسم ىjع( اتوي مئارج اياحضل ينوناقلازكرملا  

  /https://www.utahlegalservices.org :ىjع وأ  4245-662-800 :)ةيالولا ىوتسم ىjع( ةينوناقلا اتوي تامدخ

 selfhelp@utcourts.gov ,  -  :ينوMKكلالا ديJKلا :)ةيالولا ىوتسم ىjع( اتوي مكاحمل ةيتاذلا ةدعاسملا زكرم

 :يناجملا مقرلاب لاصتالا وأ801-742-1898  :مقر ىjع ةيصن لئاسر لاسرإ

  /https://www.utcourts.gov/selfhelp/contact  :ىjع وأ 888-683-0009 

 fhttps://www.utcourts.gov/howto/filing/email/docs/victim_advocates.pd :ةيالولا ءاحنأ JKع اياحضلا نع نوعفادملا ةمظنم

 

 

 
 

  :19-ديفوك ةحئاج لالخ نويدلا ليصحتو ءالخإلل ةباجتسالا

 

  اورثأت نيذلا ا نيرجأتسملا  ضعبل رايأ /ويام 15 ��ح ةينكسلا ءالخإلا تايلمعل يرايتخا فقوب اتوي ةيالو مكاح رمأ ،2020 ليربأ/ناسين 1 ي6

 .رمألا ةدهاشمل انه رقنا .19- ديفوكـب ةرشابم

 

 https://www.utcourts.gov/howto/landlord/eviction.html :ةرايز ىZري ،اتوي ةيالو ي6 ءالخإلا تالاح عم ثدحي ام لوح تامولعملا ثدحأ ىjع لوصحلل

ا�rف ميقت ��لا ةعطاقملا ي6 ةعطاقملا ةمكحم يفظومب لاصتالا ىZري ،نويدلا ليصحت وأ ءالخإلا ةسلج ةلاح لوح تامولعم ىjع لوصحلل  

https://www.utcourts.gov/directory/  
 /uyufdhttps://www.utcourts.gov/howto/judgment/debt_collection  :طبارلا ىjع نويدلا ليصحت اياضق لوح دراوم رفوتت

 

 :راجيإلاو ناكسإلاب ةقلعتملا اياضقلل دراوملاو معدلا طباور

 /https://www.utahlegalservices.org ةرايزب مق وأ 4245-662-800 :اتوي ي6 ةينوناقلا تامدخلا

 https://utahhousingcorp.org/about/housingAuth  ةرايزب مق وأ 4400-284-801 :اتوي ةيالوب ناكسإلا ةئيه

 ةرايزب مق وأ 2-1-1 بلطا :اتوي 2-1-1

utilities-and-https://211utah.org/index.php/housing 

 
  :اتوي مكاحمل ةيتاذلا ةدعاسملا زكرمب لاصتالا كنكمي ،ىرخألا ةينوناقلا لئاسملا نأشب ةدعاسم ىjع لوصحلل

 1898-742-801 :مقرلا ىjع ةيصنلا لئاسرلا لاسرإ وأ selfhelp@utcourts.gov  :ينوMKكيلالا ديJKلا

 /https://www.utcourts.gov/selfhelp/contact ى%ع وأ 0009-683-888 :يناجملا مقرلا ىjع لاصتالاب مق وأ

 
	
 

 

 

  

 

 


