
ENGLISH/ARABIC PFA Affidavit                      AOPC Rev. 6-2011 
Pa. R.C.P. 1905(d) Rev. 11-08 

IN THE COURT OF COMMON PLEAS OF _________________________ COUNTY 
  _________________________لمقاطعة العامة االبتدائية المحكمة في

  
 
 
______________________________________________ 
PLAINTIFF / المدعي 
 
 

V. / ضد 

 
 
 

FAMILY COURT DIVISION 
األسرة محكمة قسم  

CIVIL ACTION 
مدنية دعوى  

 

 
 
 
______________________________________________ 
DEFENDANT / عليه المدعى  

 
 
 

No. / رقم ________________________________ 
 
PROTECTION FROM ABUSE  

إساءة من حماية   
 

 
AFFIDAVIT  OF  SERVICE 

المحكمة أوراق بتسليم خطية إفادة  
 

I, _____________________________, the undersigned, 
hereby state that I served a copy of the Notice of Hearing and 
Order, Petition and Temporary Order in the above captioned 
action upon Defendant by handing the papers to: 

 أقر، الموقع أدناه، _____________________________أنا، 
 االستماع من إعالمنسخة عن بتسليم المدعى عليه بموجبه بأنني قمت 

 باليد ، وااللتماس واألمر المؤقت بخصوص الدعوى المعنونة أعالهواألمر
 :إلى

________________________________________________   

at the following address:  

________________________________________________, 

__________________, Pennsylvania, ON THE ______ DAY 

OF _____________________________, 20_____________ 

AT APPROXIMATELY __________ A.M. / P.M. 

_______________________________________________ 

  :على العنوان التالي

،______________________________________________ 

 _____________، بنسلفانيا، في اليوم_____________________

  ____________________، من عام _______________من شهر

 .مساًء/  صباحًا __________في حوالي الساعة 
  
I verify that the statements made in this Affidavit are true and 
correct.  I understand that false statements are made subject to 
the penalties of 18 Pa.C.S. §4904, relating to unsworn 
falsification to authorities. 

إنني .  في هذه اإلفادة الخطية هي حقيقية وصحيحةالواردة اإلفادات بأن أقر
 18  تعرض صاحبها إلى عقوبات طبقًا لـ تقديم إفادات آاذبة أن أدرك

Pa.C.S. §4904إلى  غير مشفوعة بيمينإفادات آاذبةبإعطاء  ، المتعلق 
  .السلطات

 
 

_______________________________________________ 
Signature / التوقيع 

 
 

_______________________________________________ 
Address / العنوان 

 
Date / التاريخ: ____________________________________ 

 
 
 
THIS FORM MUST BE COMPLETED AND SIGNED BY THE PERSON WHO SERVES THE DEFENDANT WITH 
THE NOTICE OF HEARING AND ORDER, PETITION AND TEMPORARY ORDER.  IT MUST BE BROUGHT TO 
COURT ON THE HEARING DATE. 
 

 إحضار يجب. مؤقتال مرواأل لتماسواال واألمر ستماعاال بجلسة اإلعالم عليه المدعى بتسليم يقوم الذي شخصال قبل من وتوقيعه النموذج هذا استكمال يجب
  .االستماع جلسة تاريخ في المحكمة إلى النموذج هذا

 


