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COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA  
COUNTY OF 

PENNSYLVANIA  كومنولث 
 مقاطعة
 

SUMMONS FOR CRIMINAL CASE 

 استدعاء في قضية جنائية 

 

 
Commonwealth of Pennsylvania 

 Pennsylvaniaكومنولث  
 v./ضد 

 
 

 
Docket No:  

  :رقم الحافظة

Case Filed: 

م تقديم االجراءت : 

 
 

Pursuant to Rule 510 of the Pennsylvania Rules of Criminal 
Procedure, 

 Pennsylvania Rules of Criminalمن  510بموجب القاعدة رقم  
Procedure  ، 

You are hereby commanded to appear before the undersigned 
Magisterial District Judge. 

 لقد تم أمرك بهذا بالمثول امام قاضي محكمة الصلح اإلقليمية الموقع أدناه. 

  
A Preliminary Hearing has been scheduled for the above 
captioned case to be held on/at: 

كما وتم تعيين موعد جلسة استماع أولية في القضية المبينة أعاله في الوقت  
 والمكان الموضحين فيما يلي:  

 

This hearing is being held upon the charges on the attached criminal 
complaint according to law. 

الواردة في الئحة االتهام المرفقة كمابخصوص  تُعقَد  جلسة االستماع   يتطلب    بالتهم 
   القانون.

  
If you fail to appear for the preliminary hearing on the date and at 
the time and place specified above, the case will proceed in your 
absence. If the case is held for court, a request for a bench 
warrant against you will be transmitted to the court of common 
pleas. In addition, if you fail to appear without cause at any 
proceeding for which your presence is required, including trial, 
your absence may be deemed a waiver of your right to be present, 
and the proceeding, including the trial, may be conducted in your 
absence. 

ين أعاله،  إذا فشلت في الحضور لجلسة االستماع األولية في التاريخ والوقت المحدد
سيتم السير في القضية في غيابك. إذا كانت القضية مرفوعة للمحكمة، سيتم بعث 

اصدار مذكرة توقيف ضدك إلى المحكمة االبتدائية العامة. إضافة إلى ذلك، إذا  طلب  
فشلت في الحضور ألي إجراء توجب فيه حضورك، بما في ذلك اجراء المحاكمة،  

حقك في المثول، وقد تسير االجراءات، بما في ذلك  سيُعتبر غيابك بمثابة تنازل عن  
 المحاكمة، في غيابك.  

  

Bail will be set at the preliminary hearing. You have the right to be 
represented by an attorney of your choice, and if you cannot afford an 
attorney, one may be appointed to represent you. 

ممثًلا من قبل محامي سيتم تحديد الكفالة في جلسة االستماع األولية. من حقك أن تكون  
 تختاره أنت، وإذا لم يكن بوسعك تحمل تكلفة محامي، سيتم تخصيص محامي لتمثيلك.  

  

Date Issued:   _____________________ _____________ :تاريخ اإلصدار 
 

______________               __________________________ 
Date Magisterial District Judge 
اإلقليمية قاضي محكمة الصلح   التاريخ   

 
 

If you are disabled and require a reasonable accommodation to gain 
access to the Magisterial District Court and its services, please contact 
the Magisterial District Court at the above address or telephone number. 
We are unable to provide transportation. 

إذا كنت من ذوي االعاقة وكنت بحاجة إلى تيسيرات معقولة ليتسنح لك الوصول  
تصال بمحكمة الصلح اإلقليمية  إلى محكمة الصلح اإلقليمية وإلى خدماتها، يرجى اال

 ال يمكننا توفير وسائل النقل. على العنوان أو الهاتف المذكورين أعاله. 
 

Time: 
 :الوقت

Place: 
 :المكان
 

Date: 
 :التاريخ

Mag. Dist. No: 

االقليمية الصلح محكمة رقم :  
MDJ Name: 

ةاالقليمي  الصلح محكمة قاضي اسم : 
Address: 

لعنوانا : 
 

 
Telephone: 

 :الهاتف
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