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CUSTODY FILINGS:  REMOTE ACCESS/RESPONSIBILITIES 

 طلبات الحضانة:  الوصول عن بعد / المسؤوليات 

FD Case Number: :رقم قضية دعوى الطالق ____________________ 

Your Information:  :معلوماتك 

Name االسم    ________________________ 

Phone Number رقم الهاتف  ________________________ 

Email Address   عنوان البريد اإللكتروني ________________________ 

Attorney المحامي   ________________________ 

 Phone الهاتف   ________________________ 

 Email  البريد اإللكتروني  ________________________ 

Ability to videoconference w/ court and other party using Microsoft Teams? 

   ؟Microsoft Teamsهل يمكن عقد مؤتمر بالفيديو مع محكمة وطرف آخر يستخدم 

 ____ Yes نعم 

 ____ No  ال 

Ability to telephone conference w/ court and other party? 

 هل يمكن عقد مؤتمر هاتفي مع المحكمة والطرف اآلخر؟

 ____ Yes نعم 

 ____ No  ال 

Are you willing to receive notification of scheduled events via email? 

 هل أنت على استعداد لتلقي إشعار باألحداث المجدولة عبر البريد اإللكتروني؟

 ____ Yes نعم 

 ____ No  ال 

  ___ I am willing to receive notification by text or phone 

استعداد لتلقي إشعار عبر الرسائل النصية أو الهاتف أنا على   

  ___ I request all notification by regular US mail 

 أطلب جميع اإلشعارات بالبريد العادي للواليات المتحدة 

Other Party’s Information:  معلومات الطرف اآلخر 

Name االسم    ________________________ 

Phone Number رقم الهاتف  ________________________ 

Email Address   عنوان البريد اإللكتروني ________________________ 

Attorney المحامي   ________________________ 

 Phone الهاتف   ________________________ 

 Email  البريد اإللكتروني  ________________________ 

I understand that the Court may schedule all proceedings on my custody case remotely, until 

further notice.  This will require me to timely answer all emails from the Court and phone calls 

(which may be from an unknown, private or blocked line).  I understand that the Court cannot 

guarantee confidentiality during these proceedings, although the expectation is that neither 

party will have third parties in attendance, unless required by court order.  Any audio or video 

recording of a Court proceeding by any party is strictly prohibited. I understand that if I have 

agreed to receive notification via email or phone and the email address and/or phone number is 

invalid or not in use, scheduling on my custody action may be significantly delayed or my case 

may be dismissed.  As the Petitioner I the custody case, I understand that I am required to 

provide a copy of this form to the other party along with the custody complaint and other official 
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court document.  Completed forms may be emailed to the court at 

remoteinfo@alleghenycourts.us  

أفهم أنه يجوز للمحكمة جدولة جميع اإلجراءات في قضية الحضانة الخاصة بي عن بُعد، حتى إشعار آخر.  سيتطلب ذلك مني الرد في 

والمكالمات الهاتفية )التي قد تكون من خط غير معروف أو  الوقت المناسب على جميع رسائل البريد اإللكتروني الواردة من المحكمة 
خاص أو محظور(.  أفهم أن المحكمة ال يمكنها ضمان السرية أثناء هذه اإلجراءات، على الرغم من أن التوقع هو عدم حضور أي من  

وتي أو المرئي إلجراءات المحكمة من قبل  يُحظر تماًما التسجيل الصالطرفين ألطراف ثالثة، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بأمر من المحكمة.  أ

أفهم أنه إذا وافقت على تلقي إشعار عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف وكان عنوان البريد اإللكتروني و / أو رقم هاتف غير أي طرف. 
ي قضية الحضانة، أفهم صالح أو غير مستخدم ، قدد يتأخر إجراء الحضانة بشكل كبير أو قد يتم رفض قضيتي.  بصفتي مقدم الطلب ف

أنه يتعين علي تقديم نسخة من هذا النموذج إلى الطرف اآلخر مع شكوى الحضانة وغيرها من مستندات المحكمة الرسمية.  النماذج  
   alleghenycourts.usremoteinfo@المكتملة يمكن إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى المحكمة في 

 

_________________________________  _____________________________ 

Signature  التوقيع     Date التاريخ 
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