WAIVER OF STAY OF EXECUTION
OF SENTENCE
إقرار بالتنازل عن تنفيذ الحكم

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
COUNTY OF
PENNSYLVANIA ثلونموك
قاطعة

Commonwealth of Pennsylvania
Pennsylvania ثلونموك
v.
ضد

Mag. Dist. No:
:الدائرة القضائية رقم
MDJ Name:
:اسم قاضي الدائرة القضائية
Address:
:العنوان

Telephone:
:الهاتف

Docket No:
:رقم الحافظة
Case Filed:
:الدعوى المرفوعة

 بأنني أتفهم،
، ال ُموقِّع أدناه، أنا،أُق ُِّر
أنه من الواجب وقف تنفيذ العقوبة –في جميع الدعاوى المستعجلة التي صدر فيها
 وفق ما تقضي به األحكام الواردة في،أحكام بالسجن– حتى انقضاء مدة االستئناف
.Pa.R.Crim.P.461(A)

I,
, understand that in all
summary cases in which a sentence of imprisonment has
been imposed, execution of the sentence shall be stayed
until the time for appeal expires pursuant to
Pa.R.Crim.P.461(A).
I,
, understand that in any
summary cases in which a notice of appeal is filed, the
execution of sentence shall be stayed pursuant to
Pa.R.Crim.P.461(B).
I,
, have waived my right to
counsel as provided for in Pa.R.Crim.P.121.

 بأنني أتفهم أنه من،
، ال ُموقِّع أدناه، أنا،أُق ُِّر
–الواجب وقف تنفيذ العقوبة –في أي دعاوى مستعجلة تُقدَّم بشأنها عريضة استئناف
.Pa.R.Crim.P.461(B) وفق ما تقضي به األحكام الواردة في

I knowingly, voluntarily, and intelligently waive the stay of
execution of sentence provided for in Pa.R.Crim.P.461.

 بأنني أتنازل –طوعًا وعلى علم ودراية مني بذلك– عن تنفيذ الحكم،، ال ُموقِّع أدناه، أنا،أُق ُِّر
.Pa.R.Crim.P.461  على نحو ما تنص عليه األحكام الواردة في،الصادر في هذه الدعوى

I certify that this filing complies with the provisions of the
Case Records Public Access Policy of the Unified Judicial
System of Pennsylvania that require filing confidential
information and documents differently than non-confidential
information and documents.

Case  بصحة استيفاء هذا اإلقرار لالشتراطات الواردة في أحكام، ال ُموقِّع أدناه، أنا،وأُق ُِّر
Records Public Access Policy of the Unified Judicial System
 (السياسة النافذة بشأن اطالع الجمهور على سجالت القضايا لدىof Pennsylvania
 والتي تقضي بحفظ المعلومات،)Pennsylvania المنظومة القضائية الموحدة في والية
.والوثائق السرية على نحو مختلف عما هو متبع في حفظ المعلومات والوثائق غير السرية

 بأنني أتنازل،
، ال ُموقِّع أدناه، أنا،أُق ُِّر
 على نحو ما تنص عليه األحكام الواردة في،عن حقي في االستعانة بأحد المحامين
.Pa.R.Crim.P.121

(Signature of Defendant)
()توقيع المدعى عليه
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