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 تعليمات

 

قد كيانًا أو فردًا بأن والمزاعم ، والقضاة المحامين ضد األخالقي غير السلوك مزاعم في بالتحقيق التأديبي المستشار مكتب يقوم  
المزايا في يتدخل أن يمكنه وال قضائية سلطة له ليس مكتبنا أن تفهم يرجى .بها مصرح غير قانونية ممارسة في انخرط  
تقديم التأديبي للمستشار يمكن ال .قضيتك في الصادرة المحكمة قرارات على التأديبية اإلجراءات ؤثرت لن لقضيتك القانونية  

القانونية المشورة . 

المربع تحديد عليك فيجب ، اإلنترنت عبر الشكاوى بوابة باستخدام إلكترونيًا النموذج هذا تكمل كنت إذا :اإللكتروني التقديم  
المدرجة الشخص هذا من إذنًا لديك أن أو ، النموذج من "اسمك" جزء في المتظلم أنه على المدرج الشخص أنك يثبت الذي  
تظلم" باسم بحفظه قم ، بك الخاص الكمبيوتر جهاز على النموذج حفظ عند .النموذج من "اسمك" جزء في شكوى أنها على  

هو اسمك كان إذا ، المثال سبيل على ."العائلة اسم  Lisa Smith ، باسم الشكوى وذجنم فاحفظ  "Smith Griertain". يجب 
األمريكي البريد عبر بايت ميغا 200 عن تزيد أو ، فيديو أو صوت ملفات على تحتوي التي المظالم إرسال . 

وتوقيعه النموذج إكمال فيجب ، المتحدة الواليات بريد عبر النموذج هذا ترسل كنت إذا :األمريكي البريد طريق عن التقديم . 
إذا .النموذج من "التظلم حقائق" جزء إلكمال ، األمر لزم إذا ، إضافية أوراق إرفاق يمكنك .الموقعة غير المظالم جاعإر سيتم  
ٍ أو محامٍ  من أكثر ضد شكوى تقديم في ترغب كنت ٍ أو محامٍ  لكل واحد نموذج استخدام فيرجى ، قاض  نسخ عمل يمكنك .قاض   

استخدام وعدم فقط األسود بالحبر النموذج إكمال يرجى .واحد مظروف في نماذجال جميع إرفاق ويمكنك النموذج من إضافية  
أو .النموذج على الملصقات أو الالصقة المالحظات لصق أو ، النموذج هوامش في أو السطور بين الكتابة أو ، الرصاص القلم  

كانت إذا .أصلية ترسل ال فضلك من .فقط ًخانس فأرسل ، شكواك مع وثائق بتضمين قمت إذا .األساسية الغذائية المواد استخدم  
يرجى ، قانوني بشكل النموذج إكمال بعد .فقط بوصة 11 × 8 بحجم ورق استخدام فيرجى ، إضافية لصفحات حاجة هناك  

وتاريخه النموذج على التوقيع . 

التظلم هذا تقدم أنك حقيقة يةسر على الحفاظ منك يطلب .سرية التحقيقات تكون أن أوهايو في العليا المحكمة قواعد تتطلب . 
المحامي امتياز عن تتنازل فإنك ، شكوى تقديم في .السرية عن التنازل شكواك ضده تقدم الذي القاضي أو للمحامي فقط يجوز  

 .والموكل

 

ؤدي قد .ادعاءاتك على الرد منه يُطلب وقد شكواك من نسخة على الحصول شكواك ضده تقدم الذي القاضي أو للمحامي يحق  
التمثيل من االنسحاب من المحامي منع التأديب لمحامي يمكن ال .قضيتك من محاميك انسحاب إلى شكواك . 
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رفضنا إذا سننصحك ، الوقت ذلك خالل .عليها والرد شكواك لمراجعة يوًما 90 إلى تصل بمدة السماح يرجى ، االستالم بمجرد  
إال نرد لن .إضافية معلومات لتقديم الهاتف أو البريد طريق عن بك نتصل ال أو بك نتصل قد .للتحقيق القضية فتحنا أو شكواك  

النموذج أكمل الذي (األشخاص) الشخص من االستفسارات على  

 

 عملية التظلم

كان إذا ما لتحديد المحلية المحامين لنقابة التابعة المعتمدة التظلم لجنة أو التأديبي المستشار إلى المرسل التظلم مراجعة ستتم  
فسيتم ، االنتهاك يدعم دليل هناك كان إذا .القضائي السلوك مدونة أو أوهايو في المهني السلوك قواعد انتهاك يدعي التظلم  
إلى رسمية شكوى تقديم يمكن ، انتهاك حدوث على وموثوق جوهري دليل وجود حالة في ، التحقيق بعد .التظلم في التحقيق  
سبب هناك كان إذا ما وتحديد الشكوى بمراجعة اإلدارة مجلس من أعضاء ثالثة من ونةمك لجنة ستقوم .المهني السلوك مجلس  

ثالثة من لجنة أمام استماع جلسة عقد يتم فقد ، اإلدارة مجلس قبل من الشكوى على التصديق تم إذا .عليها للتصديق محتمل  
إلى توصية ذلك بعد المجلس يقدم .بأكمله المجلس إلى توصية وتقدم األدلة في اللجنة تنظر .اإلدارة مجلس من مختلفة أعضاء  

تظل .فرضها ينبغي التي والعقوبة القاضي أو المحامي تأديب في الفصل القول للمحكمة .أوهايو والية في العليا المحكمة  
من مرحلة أي في شكوى أو شكوى رفض يمكن .رسمية شكوى أنها على اإلدارة مجلس عليها يصادق حتى سرية الشكوى  

لسجالتك الصفحة بهذه االحتفاظ يرجى .لعمليةا . 

 

 

 

 استمارة التظلم

السيد ______. اآلنسة ______. السيدة ______ السيدة  .______ 

 ______________________________________________________________________الكن

 

 اسمك________________________________________________________________________:

الهاتف رقم   األب اسم من حرف أول   االول االسم            الكنية   
  

            
 العنوان الدائ______________________________________________________________ 

اإللكتروني البريد عنوان  شارع       

       
 __________________________________________________________________ 

بريدي رمز   مدينة   مقاطعة   حالة   

 

 



 على من تشكو

القاضي أو المحامي (حول دائرة وضع يرجى)  

 

 اسمك _______________________________________________________________________

الهاتف رقم  االول االسم      الكنية      

 عنوان__________________________________________________________________________

الشارع عنوان         

 _____ __________________________________________________________________ 

بريدي رمز   مدينة   مقاطعة   حالة   

 

ال____ / نعم ___ أخرى؟ محامين نقابة أو وكالة أي إلى التظلم هذا قدمت هل  

التقديم وتاريخ الوكالة تلك اسم فقدم ، بنعم اإلجابة كانت إذا :  

ال _____ نعم _____ :ردًا؟ تلقيت هل  

ةنسخ إرفاق فيرجى ، بنعم اإلجابة كانت إذا   

ال____ / نعم _____ يمثلك؟ المحامي هذا هل  

 _____________________________________  نوع الحالة

 ____________________________  :تاريخ تعيين المحامي

 هل ال يزال يمثلك ؟ _____ :نعم  _____ال  

ي أتعاب  /توكيل؟  ؟ _____ :نعم  _____ال     هل دفعت للمحام 

 ____________________________  :إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما المقدار؟

 هل وقعت اتفاقية  /عقد رسوم مكتوب؟ _____ :نعم  _____ال

 ____________________ إذا كانت اإلجابة بنعم ، فيرجى إرفاق نسخة

 هل قام المحامي بمقاضاتك مقابل الرسو؟ _____ :نعم  _____ال

 هل رفعت دعوى مدنية أو جنائية ضد هذا المحامي أو القاضي؟ _____نعم  _____ال



ي تقديم اسم المحكمة ورقم القضية  إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرج 

_____________________________________________________________  

 ____________________________________________  :نتيجة الدعوى القضائية

ي الذي تشكو منه ا عن المحام 
ً
ي الذي يمثلك حالًيا ، إذا كان مختلف  :االسم ومعلومات االتصال بالمحام 

________________________________________________________________ 

 هل يشمل هذا التظلم قضية ما زالت معلقة أمام المحكمة؟ _____ :نعم  _____ال

 ___________________________ إذا كانت اإلجابة بنعم ، قدم اسم المحكمة ورقم القضية

  ___________________________  ا اإلجراء أو القرار الذي تسىع إليه من هذا المكتب؟

 عيان شهود:

لدعم ، األمر لزم إذا ، معلومات تقديم يمكنهم الذين لألشخاص النهار أثناء الهاتف ورقم والعنوان االسم ذكرا 

 .شكواك

  _______________________ عنوان  ____________________ اسم

  ______________________ رقم الهاتف

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 مالظل حقائق

 اشرح بإيجاز حقائق شكواك بترتيب زمني ، بما في ذلك التواريخ ووصف السلوك الذي ارتكبه
 .هذا المحترف القانوني. أرفق نسًخا )ال ترسل أصواًلٍ (من أي مراسالت ووثائق تدعم شكواك

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



 تتطلب قواعد المحكمة العليا في أوهايو أن تكون التحقيقات سرية .يرجى الحفاظ على سرية حقيقة أنك تقدم هذا التظلم .سيتلقى
 .الطرف الذي تقدم شكواك ضده إشعاًرا بشكواك وقد يتلقى نسخة من شكواك ويُطلب منه الرد على ادعاءاتك

 ، في حالة تقديم هذه الشكوى إلكترونيًا عبر بوابة الشكاوى عبر اإلنترنت ، فلن تحتاج إلى التوقيع على هذا النموذج .ومع ذلك
 يجب عليك تحديد المربع الموجود في بوابة الشكاوى عبر اإلنترنت إلثبات أنك الشخص المدرج على أنك الشخص المعني في
 جزء "اسمك "من هذا النموذج ، أو أن لديك إذنًا من الشخص المدرج باعتباره الشخص المعني في "اسمك" "من هذا النموذج

 .قبل تحميل النموذج

 .في حالة تقديم هذه الشكوى عن طريق البريد األمريكي ، يجب عليك التوقيع أدناه .لن نتعامل مع شكوى غير موقعة

 

__________________________________________  _________________________ 

  تاريخ     (في حالة اإلرسال بالبريد) التوقيع
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