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 تاسې قانونې حق لرئ چې الندې خدمات درتھ وړاندي کړای شي 
 . د ټولو ھغو خدماتو پوره تفصیل چې تاسې تھ وړاندې کیږي، پدې کې د ټولو لګښتونو پھ ګوتھ کول ھم شامل دي •
 .  تاسو تھ درکول کیږېبیرتھ یو داسې بیان چې تاسو تھ ډاډ درکړي چې ستاسو ټول اسناد بھ د بشپړیدو وروستھ  •
 . فسخھ کړای شئساعتونو کې   72یو داسې بیان چې لھ مخې یي تاسو وکولی شئ قرارداد پھ  •
وکیل نھ دی او د دې وړتیا نلري چې قانوني خدمات وړاندي کړي  یو (قانون پوه) یوه واضحھ اعالمیھ چې پھ ډاګھ کړي چې نوټاریو •

 . یا قانوني مشورې ورکړي
 .  تاسو حق لرئ چې د دې اسنادو غوښتنھ لھ انګلیسي پرتھ پھ یوه بلھ ژبھ ھم وکړئ •
 .  یو رسمي تړون چې پکې ترسره کیدونکي ټول خدمات او ټول لګښتونھ شامل وې •

 
 تندویھ ادارې یي وړاندې کوی ھغھ خدمات چې ممکن د کډوالۍ مرس

 . باید ورنکړيقانوني مشوره  خوبرابرول   موفور متیحکو سبو مناد  •
 . غږیز پیغامونھ پھ لیکلې بڼھ برابرول و تھ دولتي ادار •
 . پھ فارمونو د الرښونو، پوښتنو او ځوابونو ژباړل •
 . سرټیفکیټد اسنادو پھ ترالسھ کولو کې مرستھ کول، لکھ د زیږون یا واده   •
 . لھ بلې ژبې انګلیسي تھ د اسنادو ژباړل •
 .کولالسلیکونھ  د قانون پوه جواز ورکړل شوی وي، پھ دولتي فورمو کې (قانون پوه) کھ د عامھ نوټري •
 . يپیرودونکو پرتھ لھ فیس څخھ وکیالنو تھ راجع کړ •
 .  مسئولیت او د پایلو راټولولو برابرول د طبي معایناتو •
 کورسونھ  زده کړو د انګلیسي ژبې او مدنی  •
 . د تصویرونو او ګوټو د نښو اخستلو لپاره ترتیبات او تیارۍ نیول •

 
 د کډوالۍ خدماتو د پام وړ ټکي

 . کونکي سره کار وکړئ، د دوی د اړونده ښار د جواز لیدو غوښتنھ وکړئ وړاندېمخکې لدې چې د جواز لرونکي کډوالۍ خدماتو  •
 .ې ورکولی شياجازه نشتھ چې قانوني خدمات وړاندې کړي او نھ ھم قانوني مشورتھ " نوټاریو "  •
باید د دغھ اعظمي   (قانون پوه) مھرباني وکړئ پھ یاد وساتئ چې د شیکاګو قانون د خدماتو لپاره اعظمي فیسونھ ټاکي او نوټاریو •

تاسو د یو . ډالر ټاکل شوي دی  75$تر ټولو لوړ فیس  د بیګې پھ توګھ، د یو سند د بشپړیدو لپاره.  نخليافیس څخھ لوړ قیمتونھ و
 . نخلياډالر څخھ زیات و 75$فورم د ډکیدو لپاره باید لھ 

 
 منابع 
موبایل  CHI311تھ زنګ ووھئ، د شمیرې  1-1-3د (سیسم څخھ کار واخلي  CHI 311لھ پیریدونکو غوښتل شوي چې د  •

یا د تجارانو یا قراردادیانو لخوا د نورو غیر  کھ بازانوترڅو د دو)  وګورئ chicago.gov.311سافټویر څخھ کار واخلئ، یا 
 .راپور ورکړای شي نوقانونې کړ

 

 د کډوالۍ خدمات


