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 _______________  : الطلب تاریخ

 الطلب مقدم معلومات

 : _______________________________________________________________________ اإلسم

 ________________________________________________________________ : البریدي العنوان

 : ______________ النھار أثناء الھاتف رقم: _________________________  البریدي الرمز الوالیة، المدینة،

 : ________________________ الفاكس: _____________________________  االلكتروني البرید عنوان

 الفاكس    االلكتروني البرید         الھاتف     البرید  : لالتصال المفضلة الطریقة

 الطلب تفاصیل

 __________________   بورتالند؟ مدینة تشمل قضائیة بدعوى یتعلق الطلب ھذا ھل -1

 : أخرى تعریف معلومات أو المحكمة، جدول في القضیة رقم أو القضیة، إسم اكتب" نعم" اإلجابة كانت إذا   
    ________________________________________________________________ 

 __________________   بورتالند؟ مدینة تشمل تقصیریة لمسؤولیة مطالبة بإخطار یتعلق الطلب ھذا ھل -2

 : معروفا كان ذاإ الحدث، وتاریخ الطلب، مقدم إسم اكتب" نعم" اإلجابة كانت إذا   
    _______________________________________________________________ 

المسؤولیة مطالبة في أو القضائیة الدعوى في طرف عن بالنیابة الطلب ھذا تقدم ھل ،2 السؤال أو 1 للسؤال" نعم" أجبت إذا -3
 _______________   التقصیریة؟

   مالحظة: إذا كانت  اإلجابة "نعم" اكتب "مكتب المدعي العام للمدینة" في السؤال رقم 4 باإلضافة إلى أي 
  .ORS 192.314(2)(a)((  مكاتب أخرى تنطبق.  ھذا مطلوب من قبل قانون الوالیة

): منھم كل إلى النموذج ھذا من نسخة تقدیم یجب( معروفا كان إذا المكتب، أو الرسمیة الدائرة -4
 ____________________________________________________________________ 

تُرجى.  األول المقام في الجمھور مصلحة في یصب الطلب ھذا أن الوصي حدد إذا عنھا التنازل أو الرسوم تقلیل الممكن من -5
 : یلي عما اإلجابة

a  .المعلومات ھذه استخدام مؤسستك تنوي كیف : 
b  .أكبر جمھوًرا المعلومات ستفید كیف :  
c  .أكبر جمھور أمام المعلومات نشر مؤسستك أو أنت تنوي كیف : 
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 ____________   الموظفین؟ بسجالت الطلب ھذا یتعلق ھل -6
 . الموظف من موقع إفصاح طلب إرفاق الرجاء" نعم" اإلجابة كانت إذا: مالحظة   

 المطلوبة السجالت وصف

 : التفاصیل من ممكن قدر وبأكبر معرفتك حد إلى المطلوبة، األوراق وصف عند یلي ما كتابة الرجاء

 العنوان •
 القضیة في عقاریة ممتلكات أي عنوان •
 الموضوع •

 الوثیقة نوع •
 التاریخ •
 الوثیقة كتب الذي الشخص اسم •

 . األمر لزم إذا إضافیة صفحات إضافة یمكن: مالحظة

 : الوصف

• 
•

• 
•

•

سوف تستجیب المدینة لطلبك في أقرب وقت ممكن بدون تأخیر ال مبرر لھ.  
إذا كانت التكالیف المقدرة لتلبیة طلبك تزید على 25 دوالر، سوف تخبرك المدینة عن ھذه التكالیف وتطلب موافقتك قبل بدء 
طة ، يلزم مبلغ 30 دوالًرا لما يصل إ� 10 صفحات و 2 دوالر لكل صفحة إضافية ، ما  العمل.  بالنسبة لتقارير ال��

لم تكن مؤهًال للحصول ع� إعفاء من الرسوم
إذا كانت الرسوم المقدرة تزید على 25 دوالر، فقد یتطلب دفع دفعة مقدمة بنسبة 50% لبدء العمل.  

یتطلب دفع إجمالي التكالیف بالكامل قبل فحص السجالت العامة أو عمل نسخ.  
مالحظة: سوف تقدم األوراق باللغة االنجلیزیة.  

 السجالت من الطلب ھذا تكالیف دفع على أوافق ذلك إلى وباإلضافة أعاله، المذكورة بالشروط االلتزام على وأوافق قرأت لقد
 لتحریر السجالت ومراجعة السجالت، عن البحث تكلفة التكالیف ھذه تشمل قد.  أعاله علیھا المنصوص للشروط وفقا العامة
 طریق عن السجالت وإرسال السجالت، واعتماد السجالت، من نسخ وعمل السجالت، فحص على واإلشراف المعفاة، الوثائق
 . أخرى موافقة أي بدون دوالر 25 أقصى بحد مبلغ دفع على أوافق.  البرید

 ________________________        _________________________________ 
 التاریخ                                                     الطلب مقدم توقیع

7-. اختر أحد اإلقرارات التالیة ألغراض الھجرة:

 أقر بأنني أقدم ھذا الطلب بغرض تنفیذ قوانین 
الھجرة الفیدرالیة، أو لمساعدة تنفیذ قوانین الھجرة 

الفیدرالیة 

 أقر بأنني ال أقدم ھذا الطلب بغرض تنفیذ قوانین الھجرة 
الفیدرالیة، أو لمساعدة تنفیذ قوانین الھجرة الفیدرالیة. (حدد ھذا الخیار 

إذا كنت تطلب سجالت عنك لطلبك المقدم للحصول على الھجرة) 

كیف تفضل أن یتم الموافقة على ھذا الطلب؟  

أود أن یتم عمل نسخ وإرسالھا إلى.          أود أن أفحص السجالت   
أود أن یتم عمل نسخ واالحتفاظ بھا          أود أن یتم عمل نسخ الكترونیة            

حتى أحضر ألخذھا          وإرسالھا إلى     
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