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COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA  
COUNTY OF 
PENNSYLVANIA  لث

WAIVER OF COUNSEL 

يستشار القانون تنازل عن الم  

 

 
Commonwealth of Pennsylvania  

Pennsylvania  كومنولث 
v./ضد 

 

 
Docket No:  

 :رقم الحافظة

Case Filed: 

 :تم تقديم االجراء

 

 
I, _______________, have been informed that I have the 
right to have a lawyer represent me, and if I cannot afford 
one, one will be afforded to me without cost. 

في الحصول على تمثيل أنا، __________________، قد تم اخطاري بحقي 
ي، سيتم تخصيص ي تحمل تكلفة محاممن قبل محامي، وأنه في حالة تعذر عل قانوني 
 . ي دون مقابلمحام ل

  
I, _______________, understand the nature of the charges 
against me and the elements of each of those charges.  

أدرك  أنا، __________________، أدرك طبيعة التهم الموجهة ضدي و
 كل تهمة من هذه التهم. الخاصة بعناصر  ال

  
I, _______________, am aware of the permissible range of 
sentences and/or fines for the offenses charged. 

 و/أو الغرامات  عقوباتال مختلفأنا، __________________، على دراية ب
 التهم الموجهة ضدي.  المسموح الحكم بها في  

  
I, _______________, understand that if I waive the right to 
counsel I will still be bound by all normal rules of procedure 
and that counsel will be familiar with these rules. 

حقي في  عنقمت بالتنازل أنا، __________________، أدرك أنه في حالة 
أن المتبعة وسأبقى خاضعًا لجميع القواعد واإلجراءات العادية  تعيين مستشار قانوني 

 يكون على دراية بهذه القواعد. س القانوني ستشار الم
  
I, _______________, understand that if there are possible 
defenses to these charges, counsel will be aware of them and 
if such defenses are not raised at trial, the right to raise the 
defenses may be lost permanently. 

ضد هذه  ةمحتمل اتهناك دفاع تأنا، __________________، أدرك أنه إذا كان 
التهم، سيكون الممثل القانوني على علم بها وأنه إذا لم يتم رفع هذه الدفاعات أثناء جلسة 

 هذه الدفاعات بشكل دائم.  المحكمة، قد أفقد الحق في رفع

  
I, _______________, understand that, in addition to 
defenses, I have many rights that, if not timely asserted, may 
be lost permanently; and that if errors occur and are not 
timely objected to, or otherwise timely raised by me, 
correction of these errors may be permanently unavailable to 
me. 

أنا، _________________، أدرك أنه باإلضافة إلى الدفاعات، هناك العديد من 
قد أفقدها بشكل دائم؛ وأنه إذا حدثت  إذا لم أطالب بها في الوقت المناسبالحقوق التي  

، قد يتعذر تصحيحها في الوقت المناسبو طلب أهناك أخطاء ولم يتم االعتراض عليها 
 علّي تصحيحها على االطالق.  

  
I knowingly, voluntarily, and intelligently waive these rights 
and choose to act as my own lawyer at this hearing/trial. 

م بتمثيل نفسي قوأنا أتنازل عن حقوقي هذه بدراية وبشكل طوعي وعن فهم وأختار أن أ
 .  المرافعات هذه/المحكمةفي جلسة 

 

 

________________________________ 
(Defendant/المتهم) 

________________________________ 
(Date/التاريخ) 

 

I have determined that the Defendant has made a knowing, 
voluntary and intelligent waiver of his/her right to counsel. 

قام بالتنازل عن حقه بالتمثيل القانوني بدراية وبشكل طوعي وعن  لقد قررت بأن المتهم 
 فهم. 

 

 

______________          __________________________ 
Date Magisterial District Judge 
اإلقليمية قاضي محكمة الصلح  التاريخ  

 

Mag. Dist. No:  
 :رقم محكمة الصلح االقليمية
MDJ Name: 
 :اسم قاضي محكمة الصلح االقليمية 
Address: 
 :العنوان

 
Telephone: 
 :رقم الهاتف

 كومنو
 مقاطعة
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