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Cal. Rules of Court, rule 1.300

LA-450 F، صفحه 1 از 1

LA-450 Fخدمات به زبان من در دسترس نیست: حکم
پسازتکمیلفرم،منشیدادگاهمهرتاریخرااینجادرجمیکند.

صرفاً جهت اطالع
در پرونده دادگاه قرار ندهید

ناموآدرسدادگاهراواردکنید:

دادگاه عالی کالیفرنیا، شهرستان

شماره پرونده:
در پرونده دادگاه قرار ندهید

دادگاه درخواستی برای تغییر حکم از این فرد دریافت کرده است:1 

نام کامل: 

نشانی: 

 ایمیل:  تلفن: 

دادگاه:1 

  این دستور جایگزین را صادر می کند، که جایگزین حکم .  
توصیف شده در این درخواست می شود:

  دستور می دهد تاریخ اتمام برنامه یا سرویس توصیف شده در این درخواست تا تاریخ .  
روبرو تمدید شود: 

 این حکم یا احکام تکمیلی زیر را صادر می کند:.  

 به دلیل ذیل، این درخواست را رد می کند:.  
  این سرویس به زبان مادری طرف دعوی در دسترس است و می تواند تا تاریخ تکمیل ضروری قابل دسترسی باشد. 1 ( 

از طریق تماس طبق اطالعات زیر می توان به این سرویس دسترسی پیدا کرد:

  کمک زبانی برای این سرویس در دسترس است و می تواند تا تاریخ تکمیل درخواست شده قابل دسترسی باشد. از 1 ( 
طریق تماس طبق اطالعات زیر می توان به کمک زبانی دسترسی پیدا کرد:

  سایر دالیل موجه )مشخص کنید1: 1 ( 

تاریخ:  
قاضی دادگاه عالی

گواهی خدمات منشی دادگاه 
اینجانب جزء طرفین این دعوی نیستم. اینجانب باعث شدم درخواست و حکم از طریق زیر ابالغ شود:

  پیوست کردن نسخه ای در یک پاکت نامه به آدرس زیر و ارسال آن توسط سرویس پستی ایاالت متحده با پست فرست کالس )پیشتاز1 با پرداخت کامل هزینه
  ارسال نسخه الکترونیکی از آدرس سرویس الکترونیکی روبرو: 

به آدرس سرویس الکترونیکی زیر

در )تاریخ1:  به آدرس )شهر1:  ، کالیفرنیا.

 متقاضی 
)نام و نشانی پستی یا نشانی سرویس الکترونیکی1:

 سازمان، در صورت وجود 
)نام و نشانی سرویس پستی  یا الکترونیکی1:

 طرف مخالف 
)نام و نشانی سرویس پستی یا الکترونیکی1:

، معاوناینجانب تأیید می کنم که مطالب فوق صحیح و درست است. منشی دادگاه، توسط 

خدمات به زبان من در دسترس نیست: حکم
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