ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدهام

ﺣﺎﻻ ﭼﻪ؟

…

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ" اﺑﻼغ ﮐﻨﯿﺪ" .اﻣﺎ اﺑﻼغ
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟

اﺑﻼغ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﻃﻼع دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﮔﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﺳﻨﺎدی را در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﭙﯽ
آن ﻣﺪارک را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻃﺮح ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ اﺳﻨﺎدی را در
دادﮔﺎه ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ "اﺑﻼغ" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی از
وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ .اﺑﻼغ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺑﻼغ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد
ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻼغ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟

"اﺑﻼغ ﮔﺮ" ﯾﺎ "اﺑﻼغ ﮔﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ" ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۸ﺳﺎل ﺳﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ – ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ – ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻨﺎد را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ:

ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ،اﻗﻮام ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺪارد ﯾﺎ درﮔﯿﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ.

ﻳﮏ ﮐﻼﻧﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺎرﺷﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ دارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﮏ اﺑﻼغ ﮔﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وی
دﺳﺘﻤﺰد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

اﺑﻼغ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟

ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺑﺮای اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ .از دادﮔﺎه ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
روش ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای اﺑﻼغ ،روش ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﻼغ ﮔﺮ اﺳﻨﺎد را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت وﻗﺘﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎز اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﻨﺎد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﺑﻼغ ﮐﺮد .ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
اﺑﻼغ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ،اﺑﻼغ ﮔﺮ اﺳﻨﺎد را ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺑﻼغ وﺟﻮد دارد .ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ  http://www.courts.ca.gov/selfhelp-serving.htmﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد ﯾﺎری ﺑﺮوﯾﺪ.

ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
ﻻزم اﺳﺖ اﺑﻼغ ﮔﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﺑﻼغ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﺑﻼغ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ،ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻼغ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ اﺑﻼغ ﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﺑﻼغ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮥ اﺑﻼغ و ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از آن را ﺑﻪ دادﮔﺎه آورده و ﻧﺰد ﻣﻨﺸﯽ
دادﮔﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﻤﺎ ً از دادﮔﺎه
ﻣﻬﻠﺖ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ
ِ
ِ
ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﺎ رد ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺷﻮرای ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع
ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

