
 

وهايو
ُ
ة كليفالند، مقاطعة كايوهوغا، والية أ

َّ
ي محكمة بلدي

 
 ف

 
  :رقم القضية                                                         مدينة كليفالند 
عي 

ّ
 :الُمد

ي 
  :القاض 

 :ضد
 

ع عليه                
َّ
 "طلب ختم السجل بعد قرار "غير ُمذنب" أو "عدم قبول القضية                                :                    الُمد

              
 

 
 لو المحكمة بموجب هذه الوثيقة من الطلب المتقدم بلتمس ي

ً
ل  2953.52رقم لفقرة وفقا

َّ
وهايو الُمعد

ُ
من قانون أ

ىع 
َّ

ل مرافعات هذه القضية ِإىل عدم ذنب الُمد ليه أو عالخاص بطلب ختم السجالت الرسمية وعدم ترسيبها بعد توصُّ

 . رصفهاعدم قبول القضية و 

م ب وب  هذا 
ِّ

 المعلومات اآلتية: تزويد المحكمة بالطلب عىل الُمتقد

  .........................................................................................................ة: التهمة األصلي .1

  ............................................................................تاري    خ االعتقال أو تاري    ح وقوع الحادث:  .2

  ......................................................:"قبول القضية عدم"أو "غير ُمذنب"تاري    خ ِإصدار حكم  .3

م بلالعنوان الحاىلي  .4
ِّ

  ....................................................................................:الطلبلُمتقد

م برقم هاتف  .5
ِّ

 .........................................................................................:الطلبالُمتقد

م برقم الضمان االجتماىعي  .6
ِّ

د:............................ الطلبللُمتقد
ُّ

  ...:.......................... تاري    خ التول

 

ل ُم رافعات هذه القضية إىل الحكم "غير ُمذنب "أو ِإىل "عدم قبول القضية ورصفها،"  يذكر وصُّ
َ

الُمتقدم/ الُمتقدمة بالطلب ت

قة ضده/ضدها، وِإن  ّـَ  ال الُمدىع عليه لدى ختم سجالت هذه القضية مصلحة وبعدم وجود مرافعات جنائية ُمعل
ُ

ؤثر عىل ت

عية للحصول عىل تل ورات حكومية شر  ك السجالت. أي رصر

 

 
ام،  مع خالص االحير

 
 ......اإلسم )ُيرجى كتابة اإلسم(: .................................................................................................. 

 
 ..............................................................................................................................التوقيع: 

 
 ِإخطار )تبليغ(شهادة 

رِسلت نسخة عن الطلب 
ُ

ي مدينة كليفالند أ
ر

يد األمريكيعيى  آنف الذكر ِإىل محامي اإلدعاء ف لطابع الُمسبق لة بالدفع خدمة اليى
ي .....يوم.......، 

ر
يدي ف  .20 ....اليى

 
ىع عليه: ..................................................................... 

َّ
 توقيع الُمد
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