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COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 

ខំមុនវែលននរដ្ឋ PENNSYLVANIA 
 

NOTICE OF APPEAL FROM MAGISTERIAL 
DISTRICT JUDGE JUDGMENT 

សេចក្ដីជូនដំ្ណឹងអំពីបណតឹងឧទ្ធរណ៍ចំស  ោះក រែិនិចឆ័យ
របេស់  ក្ក្មក្េុក្ម នេមត្ថក្ិចច 

 
COMMON PLEAS No. 

COMMON PLEAS សលខ 
NOTICE OF APPEAL សេចក្ដីជូនដំ្ណឹងអំពីបណតឹងឧទ្ធរណ៍ 

Notice is given that the appellant has filed in the above Court of 
Common Pleas an appeal from the judgment rendered by the 
Magisterial District Judge on the date and in the case referenced 
below. 

ន េះជានេចក្ដីជូ ដំណឹងដដលថា អ្នក្ប្ដឹងឧទ្ធរណ៍បា ដាក់្ប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍ន ាក្នុង
តុលាការ Common Pleas ខាងនលើចំន ាេះការវិ ិចឆ័យដដលបា នចញនដាយ
ន ាក្ក្មក្េុក្មា េមតថកិ្ចច ន ាកាលប្រិនចឆទ្ ិងក្នុងនរឿងក្ដីដដលបា ន ាង
ខាងនក្កាម។ 

 
NAME OF APPELLANT 
ន ្ាេះអ្នក្ប្ដងឹឧទ្ធរណ៍ 

MAG. DIST. NO. 
តុលាការក្េុក្មា េមតថកិ្ចចនលខ៖ 

NAME OF MDJ 
ន ្ាេះន ាក្ក្មក្េុក្មា េមតថកិ្ចច 

ADDRESS OF APPELLANT CITY STATE ZIP CODE 

អាេយដឋា អ្នក្ប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ទី្ក្កុ្ង រដឋ កូ្ដ Zip 

 
DATE OF JUDGMENT 
កាលប្រិនចឆទ្ន ការវិ ិចឆ័យ 

IN THE CASE OF (Plaintiff) (Defendant) 
ក្នុងនរឿងក្ដរីប្េ់ (នដើមប្ណដឹង)                                                                                                                                                 (ចុងន ាទ្) 

 
vs/ទ្ល់ ឹង 

DOCKET No. 
េំណ ំនរឿងនលខ 

SIGNATURE OF APPELLANT OR ATTORNEY OR AGENT 
ហតថនលខារប្េ់អ្នក្ប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬអ្នក្ការ ារក្ដី ឬភ្នាក់្ងារ 

This block will be signed ONLY when this notation is required under Pa. 

R.C.P.M.D.J. No. 1008. 
ដននក្ន េះ ងឹក្តូវបា ចុេះហតថនលខា ដតន ានេលក្ណំតេ់មគាល់ន េះគ ឺាំបាច់ប្ នុ ្ាេះ នក្កាម Pa. 

R.C.P.M.D.J. No. 1008។ 
This Notice of Appeal, when received by the Magisterial District Judge, will 

operate as a SUPERSEDEAS to the judgment for possession in this case. 

 

ន ានេលន ាក្ក្មក្េុក្មា េមតថក្ចិចបា ទ្ទ្លួនេចក្ដីជូ ដណំឹងអ្ំេីប្ណដងឹឧទ្ធរណន៍ េះនហើយ 
វា ឹងនក្ប្ើក្បាេ់ជា SUPERSEDEAS ចំន ាេះការវ ិិចឆយ័េក្មាប្់ការកា ់កាប្់ន ាក្នុងនរឿងក្ដី
ន េះ។ 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Signature of Prothonotary or Deputy / ហតថនលខានាយក្ក្ក្ឡាប្ញ្ជី ឬនាយក្រង 
 

 
If appellant was Claimant (see Pa. R.C.P.M.D.J. No. 1001(3) in action before a 
Magisterial District Judge, A COMPLAINT MUST BE FILED within twenty (20) 
days after filing the NOTICE of APPEAL. 
 

នប្ើអ្នក្ប្ដឹងឧទ្ធរណគ៍ឺជាអ្នក្តវ ៉ា (េមូនមើល Pa. R.C.P.M.D.J. No. 1001(3) ន ាចំន ាេះ
មុខន ាក្ក្មក្េុក្មា េមតថក្ិចច ននាេះក្តវូដតដាក្់ប្ណដងឹមយួក្នងុនេលនមៃ (20) នងៃ ប្នទាប្េ់ី
ដាក្់នេចក្ដីជ ូដណំឹងអ្ំេបី្ណដងឹឧទ្ធរណ៍ន េះ។ 
 

 
PRAECIPE TO ENTER RULE TO FILE COMPLAINT AND RULE 

TO FILE 
PRAECIPE បង្គ ប់ឲ្យដ ក់្បណតឹង និងក របង្គ ប់ឲ្យដ ក់្ 

(This section of form to be used ONLY when appellant was 

DEFENDANT (see Pa.R.C.P.M.D.J. No. 1001(5) in action before 

Magisterial District Judge. IF NOT USED, detach from copy of notice 

of appeal to be served upon appellee. 

(ដននក្ន េះន ទ្ក្មង់ដប្ប្ប្ទ្ន េះក្តូវបា នក្ប្ើ ដតន ានេលអ្នក្ប្ដឹងឧទ្ធរណ៍គឺជា
ចុងន ាទ្ (េូមនមើល Pa.R.C.P.M.D.J. No. 1001(5) ន ាចំន ាេះមុខន ាក្ក្ម
ក្េុក្មា េមតថកិ្ចចប្ ុន ្ាេះ។ នប្ើមិ បា នក្ប្ើនទ្ េូមដក្េីេំន ាចមលងន 

COURT OF COMMON PLEAS 

តុ្ល ក រ COMMON PLEAS 
 

Judicial District, County of 

តុ្ល ក រក្េុក្, ស  នធី 
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នេចក្ដីជូ ដំណឹងអំ្េីប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ដដលក្តូវក្ប្គល់ជូ ចុងន ាទ្ប្ណដឹង
ឧទ្ធរណ៍។ 

PRAECIPE: To Prothonotary PRAECIPE៖ ជូ នាយក្ក្ក្ឡាប្ញ្ជី 
  
Enter rule upon ___________________________________  ប្ងគាប់្ចំន ាេះ ___________________________________  

Name of appellee(s) ន ្ាេះចុងន ាទ្ប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍ 
  
appellee(s), to file a complaint in this appeal (Common Pleas No. 
____________________ ) within twenty (20) days after service of rule 
or suffer entry of judgment of non pros. 

ដដលជាចុងន ាទ្ប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ឲ្យដាក់្ប្ណដឹងមួយន ាក្នុងប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍ន េះ 
(Common Pleas នលខ____________________ ) ក្នុងនេលនមៃ (20) នងៃ ប្នទាប់្
េីការក្ប្គល់ការប្ងគាប់្ ឬក៏្ក្េមអ្ ុញ្ញាតការវិ ិចឆ័យនដាយអ្ ុនក្្ាេះដល់
ចុងន ាទ្។ 

  
__________________________________________________ 

Signature of appellant or attorney or agent / ហតថនលខារប្េ់អ្នក្ប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ឬអ្នក្ការ ារក្ដី ឬភ្នាក្់ងារ 
 

RULE: To ______________________________ , appellee(s) បង្គ ប់៖ ជូ  _______________________________, ចុងន ាទ្ប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍ 
Name of appellee(s) ន ្ាេះចុងន ាទ្ប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍ 

  
(1) You are notified that a rule is hereby entered upon you to file a 

complaint in this appeal within twenty (20) days after the date of 
service of this rule upon you by personal service or by certified 
or registered mail. 

(1) អ្នក្បា ទ្ទួ្លនេចក្ដីជូ ដំណឹងថា ការប្ងគាប់្មួយក្តូវបា ន វ្ើន ើងន ា
ទី្ន េះចំន ាេះអ្នក្ ឲ្យដាក់្ប្ណដឹងមួយន ាក្នុងប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍ន េះក្នុងនេលនមៃ 
(20) នងៃ ប្នទាប់្េីកាលប្រិនចឆទ្ន ការក្ប្គល់ការប្ងគាប់្ន េះចំន ាេះអ្នក្ 
តាមរយៈការក្ប្គល់ផ្ទាល់ខលួ  ឬក៏្តាមេំប្ុក្តដដលមា ការប្ញ្ជាក់្ឬ
ការចុេះប្ញ្ជី។ 

  
(2) If you do not file a complaint within this time, a JUDGMENT OF 

NON PROS MAY BE ENTERED AGAINST YOU. 
(2) នប្ើអ្នក្មិ ដាក់្ប្ណដឹងមួយក្នុងនេលន េះនទ្ ការវិ ិចឆ័យនដាយអ្ ុនក្្ាេះដល់

ចុងន ាទ្អាចក្តូវបា នចញក្ប្ឆាំង ឹងអ្នក្។ 
  
(3) The date of service of this rule if service was by mail is the date 

of the mailing. 
(3) កាលប្រិនចឆទ្ន ការក្ប្គល់ការប្ងគាប់្ន េះ នប្ើការក្ប្គល់ននាេះន វ្ើតាមេបុំ្ក្ត 

គឺកាលប្រិនចឆទ្ន ការននញើេំប្ុក្ត។ 
  
Date:____________, 20 ______ កាលប្រិនចឆទ្៖____________, 20 ______ 
  

 

__________________________________________________ 
Signature of Prothonotary or Deputy / ហតថនលខានាយក្ក្ក្ឡាប្ញ្ជី ឬនាយក្រង 

 
YOU MUST INCLUDE A COPY OF THE NOTICE OF 
JUDGMENT/TRANSCRIPT FORM WITH THIS NOTICE OF 
APPEAL. 

អនក្ក្តូ្ែវត្រួមបញ្ចលូេំស  ចមលងននសេចក្ដជូីនដំ្ណឹងអំពី
ក រែិនិចឆយ័/ទ្ក្មង់វបបបទ្ក្បត្ិច រិក្ ជ មួយសេចក្ដជូីនដំ្ណឹងអំពីបណតឹង
ឧទ្ធរណ៍សនោះ។ 

The appellee and the magisterial district judge in whose office the 
judgment was rendered must be served with a copy of this Notice 
pursuant to Pa.R.C.P.M.D.J. 1005(A). 

ចុងន ាទ្ប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍ ិងន ាក្ក្មក្េុក្មា េមតថកិ្ចច ដដលការិ ាល័យ
រប្េ់្ាត់បា នចញ ូវការវិ ិឆ្ឆ័យ ក្តូវដតទ្ទួ្លេំន ាចមលងន 
នេចក្ដីជូ ដំណឹងន េះ ក្េប្តាម Pa.R.C.P.M.D.J. 1005(A)។ 
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PROOF OF SERVICE OF NOTICE OF APPEAL AND 

RULE TO FILE COMPLAINT 
ភេតតុ ងននក រក្បគល់សេចក្ដជូីនដំ្ណឹងអំពីបណតងឹឧទ្ធរណ៍ និង 

ក របង្គ ប់ឲ្យដ ក់្បណតឹង 
  
(This proof of service must be filed within 10 days after filing of 

the notice of appeal) 

(ភេតុតាងន ការក្ប្គល់ន េះក្តូវដតដាក់្ក្នុងនេល 10 នងៃ ប្នទាប់្េីការដាក់្
នេចក្ដីជូ ដំណឹងអំ្េីប្ណដឹង) 

  
I hereby certify that I served the Notice of Appeal, Common 

Pleas No. _______________________________, upon the 

Magisterial District Judge designated therein on 

____________________________________, ___________by 

ខញុំេូមប្ញ្ជាក់្ន ាទី្ន េះថា ខញុំបា ក្ប្គល់នេចក្ដីជូ ដំណឹងអំ្េីប្ណដឹង
ឧទ្ធរណ៍, Common Pleas នលខ__________________________, 
ចំន ាេះន ាក្ក្មក្េុក្មា េមតថកិ្ចចដដលបា  ាត់តាំង ន ា 
____________________________________, ___________ 
តាមរយៈ 

  
  personal service, or   ការក្ប្គល់ផ្ទាល់ខលួ  ឬ 
  
  certified or registered mail, sender's receipt 

attached hereto,   េំប្ុក្តដដលមា ការប្ញ្ជាក់្ឬការចុេះប្ញ្ជី, ប្ងកា ់នដ
រប្េ់អ្នក្ននញើបា ភ្ជាប់្ជាមួយន េះ, 

  

and upon the appellee, ______________________, on 
___________, __________ by 

 ិងចំន ាេះចុងន ាទ្ប្ណដឹងឧទ្ធរណ៍, ______________________, ន ា 
___________, __________ តាមរយៈ 

  
  personal service, or   ការក្ប្គល់ផ្ទាល់ខលួ  ឬ 
  
  certified or registered mail, sender's receipt attached 

hereto,   េំប្ុក្តដដលមា ការប្ញ្ជាក់្ឬការចុេះប្ញ្ជី, ប្ងកា ់នដរប្េ់
អ្នក្ននញើបា ភ្ជាប់្ជាមួយន េះ, 

  
I verify that the statements herein are true and correct. I 

understand that false statements herein are made subject to 

the penalties of Section 4904 of the Crimes Code (18 Pa.C.S. 

§ 4904) relating to unsworn falsification to authorities. 

ខញុំេូមប្ញ្ជាក់្ថា នេចក្ដីដងលងន ាទី្ន េះគឺេិត ិងក្តឹមក្តូវ។ ខញុំដឹងថា រាល់
នេចក្ដីដងលងមិ េិតគឺជាក្ម្វតថុន ការេិ ័យ ន ាងតាមមាក្តា 4904 ន 
ក្ក្មក្េហ្ទ្ណឌ (18 Pa.C.S. § 4904)  ាក់្េ័ ធ ឹងការនដល់ការនតល់
េ័ត៌មា មិ េិតដល់អាជញា្រ។ 

 
 
 
By:       

នដាយ        Name Signature 

    ន ្ាេះ ហតថនលខា 
 

 
 
Date:    

កាលប្រិនចឆទ្៖ 
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