
 

 
 
 MDJS 601 

Waiver of Preliminary Hearing (English/Arabic)-Translated on 10/11/2021 
1 FREE INTERPRETER 

 مترجم فوري مجاني
www.pacourts.us/language-rights 

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA  

COUNTY OF 

 PENNSYLVANIA  كومنولث 
 مقاطعة

WAIVER OF PRELIMINARY 

HEARING 

ولية ال ستماع االتنازل عن جلسة   

 
Commonwealth of Pennsylvania  

Pennsylvania كومنولث 
v./ضد 

 

 
Docket No:  

 :رقم الحافظ

Case Filed:  

  :تم تقديم االجراء

OTN/LOTN: 

OTN/LOTN: 

 
I, the undersigned, certify that I waive my right to a preliminary 
hearing. I understand that I have a right to this hearing, at which 
time I have the right to: 

. وأنا ادرك بأنه من جلسة استماع أولية أن تُقام بأني متنازل عن حقي في قرأنا، الموقع أدناه، أ
 حقي أن تُقام هذه الجلسة التي يحق لي خاللها ما يلي:  

1. be represented by counsel, 1 من قبل مستشار قانوني،  . أن أكون ممثاًل 

2. cross-examine witnesses, 2 أقوم باستجواب الشهود، . أن 

3. inspect physical evidence offered against me, 3 ،أن أقوم بفحص الدلية المادية المقدمة ضدي . 

4. call witnesses on my own behalf, offer evidence on my own 
behalf, and testify, 

 لمصلحتي وأن أقدم الدلة لمصلحتي وأن أدلي بالشهادة، . أن أقوم باستدعاء الشهود 4

5. make written notes of the proceedings or have my own 
counsel do so, and make a stenographic, mechanical, or 
electronic record of the proceedings. 

أقوم باتخاذ مالحظات خطية حول اإلجراء بنفسي أو أن يقوم بذلك مستشاري  . أن 5
 . راءاتأو ميكانيكي أو إلكتروني لإلج اختزاليسجل القانوني وأن أقوم بعمل 

I understand that if a prima facie case of guilt is not established 
against me at this hearing, the charges against me would be 
dismissed. 

  اسقاط جميع، فسيتم في جلسة االستماع هذه prima facieأنه إذا لم يتم إثبات إدانة أنا أدرك 
 .التهم الموجهة إلي

I understand that when I am represented by counsel and I waive 
the right to preliminary hearing, I am thereafter precluded from 
raising challenges to the sufficiency of the prima facie case. 

 ي في أن تُقامزل عن حقتناقانوني وأقوم بال أكون ممثاًل من قبل مستشارأنه عندما  نا أدركأ
 .  prima facieة رفع طعون في كفاية قضيسأكون بعد ذلك ممنوًعا من جلسة استماع أولية، 

I understand that if the case is held for court and if I fail to appear 
without cause at any proceeding for which my presence is 
required, including trial, my absence may be deemed a waiver of 
my right to be present, and the proceeding, including the trial may 
be conducted in my absence. 

تطلب  ين سبب في أي إجراء القضية للمحكمة وفشلت في المثول بدو  تفع رُ إذا أنه نا أدرك أ
حضور وسيكون من ، فقد يُعتبر غيابي تنازالً عن حقي في الري، بما في ذلك المحاكمةحضو

 .  في غيابيالمحاكمة،  ، بما في ذلك اإلجراءاتالسير في  الممكن 

I have had a preliminary arraignment during which I was advised 
of my right to have a preliminary hearing and of my right to 
counsel. 

جلسة  أن تُقام تم خاللها إخطاري بحقي في  تم احضاري أمام المحكمة لإلجابة على التهم لقد 
 ي الحصول على مستشار قانوني.  حقي فباستماع أولية و

I have received a summons wherein I was advised of my right to 
have a preliminary hearing and of my right to counsel. 

حقي في بجلسة استماع أولية وأن تُقام بحقي في  من خالله  لقد تلقيت أمر استدعاء تم إخطاري
 حصول على مستشار قانوني.ال

I knowingly, voluntarily, and intelligently make this waiver of my 
preliminary hearing. 

 أولية بدراية وبشكل طوعي وعن فهم. أنا أتنازل عن حقي في أن تُقام جلسة استماع 

Signed this ________ day of ______________, ______  ________ ،_________________ تم التوقيع يوم _______ الموافق 

 
_____________________________________________ 

(Defendant/المتهم) 
 

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

 
Telephone: 
 :رقم الهاتف
 

file://///Cetra-app01/plunet/order/O-40757/Prm/Prepped/Prepped%20Docs/Round%202/www.pacourts.us/language-rights


 

 
 
 MDJS 601 

Waiver of Preliminary Hearing (English/Arabic)-Translated on 10/11/2021 
FREE INTERPRETER 

 مترجم فوري مجاني
www.pacourts.us/language-rights 

_____________________________________________ 
(Attorney/المحامي) 

 

I HAVE DETERMINED THAT THE DEFENDANT HAS 
MADE A KNOWING, VOLUNTARY, AND INTELLIGENT 
WAIVER OF HIS RIGHT TO A PRELIMINARY HEARING. 

 

قام بالتنازل عن حقه في أن تُقام جلسة استماع أولية بدراية وبشكل  لقد قررت بأن المتهم 
 طوعي وعن فهم. 

 

 
 

______________          __________________________ 
Date Magisterial District Judge 
 قاضي محكمة الصلح االقليمية التاريخ
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