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LA-450 P, ਪੰਨਾ 1 ਦਾ 1

LA-450 P ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ:  
ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼

ਕਲੱਰਕ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕ ਫਾਰਮ ਭਕਰਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਅਦਾਲਤ ਵਵੱਚ ਫ਼ਾਇਲ 

(ਦਾਇਰ) ਨਾ ਕਰ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਭਰੋ:

ਸੁਪੀਵਰਅਰ ਕੋਰਟ ਔਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਔਫ਼

ਕੇਸ ਨੰਬਰ:

ਅਦਾਲਤ ਵਵੱਚ ਫ਼ਾਇਲ (ਦਾਇਰ) ਨਾ ਕਰ

1 ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਸ ਕਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾ੍ਪਤ ਹੋਈ ਹੈ:

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: 

ਪਤਾ: 

ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ:  ਈਮੇਲ: 

2 ਇਹ ਅਦਾਲਤ:

a.   �ਹੇਠ ਕਦੱਤਾ ਕਿਕਲਕਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ  
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ:

b.   �ਬੇਨਤੀ ਕਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਿੇਾ  
ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੰਦੀ ਹੈ: 

c.   ਹੇਠ ਕਦੱਤਾ ਿਾਧੂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਦੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੰਦੀ ਹੈ:

d.   ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ:
(1)   �ਇਹ ਸਿੇਾ ਮੁਦਈ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸਾ ਕਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਿੇਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

(2)   �ਇਹ ਸਿੇਾ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਭਾਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

(3)   �ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ (ਿੇਰਿਾ ਕਦਓ): 

ਤਾਰੀਖ਼: �
ਸੁਪੀਕਰਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ

ਕਲੱਰਕ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ 
ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਏ:
 �ਕਜਿੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਲਫਾਫ਼ੇ ਕਿੱਚ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਜੋੜ ਕਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲਫਾਫ਼ੇ ਨੰੂ ਯੂਐਸ ਡਾਕ ਸਿੇਾ ਕਿੱਚ ਪਕਹਲੇ ਦਰਜੇ 

ਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫਰੱਸਟ-ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਿਾਲੀ ਡਾਕ-ਕਟਕਟ ਨਾਲ ਜਮਾ੍ ਕਰਾ ਕਰਹਾ ਹਾਂ
 �ਹੇਠ ਕਦੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਾਕਨਕ ਸੇਿਾ ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟਾ੍ਕਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਭੇਜਣਾ: 

ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟਾ੍ਕਨਕ ਸੇਿਾ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ

ਨੰੂ (ਤਾਰੀਖ਼):  ਇੱਥੇ (ਸ਼ਕਹਰ): �, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ.

ਕਬਨੈਕਾਰ (ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੇਕਲੰਗ ਜਾਂ  
ਇਲੈਕਟ੍ਾਕਨਕ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਤਾ):

ਏਜੰਸੀ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ (ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੇਕਲੰਗ ਜਾਂ 
ਇਲੈਕਟਾ੍ਕਨਕ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਤਾ):

ਕਿਰੋਧੀ ਪੱਖ (ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੇਕਲੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਾਕਨਕ 
ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਤਾ):

ਮੈਂ ਪ੍ਮਾਕਣਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਕ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਲੱਰਕ, �ਦੁਆਰਾ, ਕਡਪਟੀ

ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ:  
ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼
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