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ہم معلوماتا لیے کے علیہ مدعا  

 

۔ ہے گیا کیا پیش (او پی ای) آرڈر تحفظ ایمرجنسی ایک کو آپ ۔ 1  

     

 2-  -ہے  ہونا حاظر پیشی کے لیے   نظرثانی اوکی پی ای میں عدالت کب اور کہاں کہ ہے تاتیب کو آپ 7 نمبرسطر  پر( او پی ای) 

 

 3 -  البرٹا ایڈ لیگل تو ہیں چاہتے کرنا حاصل مفت خدمات کی وکیل میں( ہے درج پر 7 نمبر سطر کی او پی ای تاریخ) پیشی   نظرثانی آپ اگر      

1-588-523-5243 ۔ہیں سکتے کر رابطہ پر نمبر اس سے حصے بھی کسی کے صوبے سے   

-ہیں علیہ مدعا پر( او پی ای) آپ کہ بتایں اور کریں رابطہ جلد از جلد آپ  کہ ہے ضروری اشد    

   

٭ آپ تو ہیں چاہتے ہونا بغیرپیش کے معاونت کی وکیل کسی خود آپ اگر۔   4 

-ہیں سکتے کر حاصل( تھی گئ کی عطا (او پی ای) جب گواہی تحریری) کاپی کی ریکارڈ تحریری۔ ا  

کریں رابطہ پر نمبر اس کو کلرک کے بینچ کوین: مضافات اور ایڈمنٹن٭   1157-825-757-          

275-497-3835-کریں رابطہ نمبر اس :   مضافات اور کیلگری٭  

     “Court of Queens Bench”  پھر جائں پر   www.albertacourts.ab.ca  سائٹ ویب کی عدالت البرٹا -دیگرعالقاجات   ٭-

وقوع محل کے        “Court of Queens Bench”   آپ تاکہ چنے کو کواس   ‘locations and sittings’ چنےپھر کو   

۔کریں کال پر 517-7777 یا۔ گی  جاے کی پیشی نظرثانی کی آپ جہاں سکے مل معلومات کی کرنے رابطہ سے اس ورا              

۔ہو بیان کہانی کی آپ میں جس کریں تیارنامہ  ایک حلف ۔ب       

۔گی ہو پیشی  نظرثانی کی او پی ای کہ جہاں کریں دائر مں عدالت اس کو نامہ حلف۔ پ     

  سے پیشی کاپی کی نامہ حلف کو مدعی ذریعے کے سرور روسیسپ یا فریق جانبدار غیر کسی۔ ت

۔کریں پیش پہلے گھنٹے چوبیسکم  از کم                   

۔حاظرہوں میں عدالت دن کے پیشی  نظرثانی۔ ٹ   

 

۔ ہے نہں کافی کرنا انحصار پر انتہا تاریخ کی (او پی ای)اور کرنا انداز نظر کو تاریخ کی پیشی  نظرثانی۔  ہے الزم حاظرہونا میں عدالت پر آپ۔  5 

۔گا دے کر فیصلہ میں موجودگی غیر کی آپ جج    
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پیشی پہلی میں عدالت اور تیاری کی نامہ حلف مشورے، قانونی  متعلق سے( او پی ای) کارروائی، قانونی اور( او پی ای) میں سروس مفت اس٭   

  صالح متعلق کے معامالت قانونی  دوسرے اور سماعت زبانی میں اس۔ ہیں شامل معلومات میں باے کے نمائندگی کی( 7 نمبر سطر کی  او پی ای)  

  

    ۔         ہیں نہیں شامل مشورے   

          

4718 اپریل شدہ ترمیم٭  

 

 


