
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 
COUNTY OF

PENNSYLVANIA كومنولث
مقاطعة

NOTICE OF IMPENDING BENCH 
WARRANT

إنذار بشأن إصدار أمر التوقيف

Commonwealth of Pennsylvania 
Pennsylvania كومنولث

v. 
ضد

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

Address:
العنوان:

Telephone:
رقم الهاتف:

Docket No: 
رقم الحافظة: 
Case Filed: 

الدعوى المرفوعة: 

Charge(s)
التهمة )التهم(

TO THE DEFENDANT: 
إلى المدعى عليه: 

You have:  
لقد: 

1.  entered a guilty plea by mail and the money forwarded 
with the plea is less than the amount of fine and costs 
specified in the citation or summons;

OR 

OR 

1.  أرسلت بالبريد صحيفة اإلقرار بالذنب؛ غير أن األموال المحولة مع هذه 
الصحيفة أقل من مبلغ الغرامة والتكاليف الوارد بيانها في اإلخطار أو أمر 

االستدعاء. 

OR 
OR 

2.  been sentenced to pay restitution, a fine, or costs and  
have defaulted on the payment;

 2.  صدر بحقك حكم بسداد التعويض أو الغرامة أو التكاليف، ولكنك تخلفَت عن
 السداد.

3.  in your absence, been tried and sentenced to pay a fine and costs, and the  
collateral deposited by you is less than the amount of fine and costs imposed,  
or the issuing authority imposes a sentence of restitution.
 3.  أُجِريت محاكمتك غيابيًّا وصدر بحقك الحكم بسداد الغرامة والتكاليف، وكانت قيمة الضمانة التي أودعتها أقل من 

مبلغ الغرامة والتكاليف التي ُحِكم بها، أو أن سلطة اإلصدار قد حكمت عليك بإحدى عقوبات التعويض.

Fines: 
الغرامات: 
Costs: 
التكاليف: 
Other: 
غير ذلك:
Restitution: 

التعويض: 

Paid to Date: 
د منه حتى تاريخه:  ُسّدِ
Adjustments to Date: 
ي منه حتى تاريخه: ُسّوِ

Total:
إلجمالي:

Case Balance:
الرصيد في هذه الدعوى:

MDJS 418 
Notice of Impending Bench Warrant (English-Arabic)- 
Translated on 12/09/2021

1 FREE INTERPRETER
خدمة الترجمة الفورية المجانية

  www.pacourts.us/language-rights

SAMPLE



In accordance with Pa.R.Crim.P.430 and 455, you are hereby 
being notified that failure to pay the full amount due or to 
appear for a payment determination hearing within 10 days of 
this notice may result in the issuance of a bench warrant for 
your arrest.

If you have any questions, please call this office immediately. 

Make check   payable   to   Magisterial District Court 
_______________. You can make case payments online  
through Pennsylvania's Unified Judicial System web portal. 
Visit the portal at https://ujsportal.pacourts.us/epay to make a 
payment. 

Date 
التاريخ

Magisterial District Judge 
قاضي الدائرة القضائية

MDJS 418 
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 .______________ Magisterial District Court السداد بشيك مصرفي لصالح
 Unified Judicial ويمكنك سداد المبالغ ذات الصلة بالدعاوى إلكترونيًّا عن طريق بوابة

System )المنظومة القضائية الموحدة( اإللكترونية في Pennsylvania. وللسداد، 
 على هذا النحو، عليك باالنتقال إلى هذه البوابة عن طريق هذا الرابط: 

.https://ujsportal.pacourts.us/epay

وإذا كانت لديك أي تساؤالت، فيُرجى االتصال بقلم المحكمة في الحال.

هذا إخطار ُمرَسل إليك، بموجب األحكام الواردة في Pa.R.Crim.P.430 وكذلك في 
Pa.R.Crim.P.455، بأنه في حال تخلُّفك عن سداد المبلغ المستحق كامالً أو عن 

المثول لحضور جلسة االستماع التخاذ القرار بشأن السداد، في غضون عشرة )10( أيام 
SAMPLEمن تاريخ هذا اإلخطار، فإنه يجوز إصدار أمر توقيف بحقك.




