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 المدعي،
 
  الستخدام المحكمة فقط 

 ضد
 رقم ووكومرس:

      
  صاحب العمل، و 

 تاریخ اإلصابة:   
    المدعى علیھ. 

  

 طلب تحدید جلسة   رد على 

  تاریخ طلب تحدید الجلسة 
     

مقدم من أو نیابةً   لى طلب تحدید الجلسة: الرد ع -أ
 عن 

(اكتب اسم الطرف   
 بحروف منفصلة) 

    
 باإلضافة إلى المسائل المحددة في طلب تحدید الجلسة، یتم النظر في المسائل التالیة في الجلسة: 

 
 إجمالي العالوات المؤقتة المستحقة من  □   استحقاق التعویض  □ 

      

   إلى   ة العالوات الطبی □ 
    مقدم الخدمة المصرح بھ  □ 
  إجمالي العالوات الجزئیة المستحقة من  □  الالزم بشكل معقول  □ 
      

   إلى   متوسط األجر األسبوعي □ 
      

    

 تعویضات العجز الجزئي الدائم □  التماس إعادة فتح الدعوى  □ 
      

 ئم تعویضات العجز الكلي الدا □  التشویھ  □ 
      

 تعویضات الوفاة  □    
      

انتھاكھا، والتواریخ التي   الغرامات:  صف على وجھ التحدید األسباب التي تم تأكید الغرامة بناًء علیھا، بما في ذلك النظام أو القاعدة أو مادة القانون المزعوم □ 
   تدعي أن المخالفة قد بدأت وانتھت فیھا.

  

   
   
   

 
□ 

   ذلك): لمسائل األخرى التي سیتم النظر فیھا في ھذه الجلسة ھي (على سبیل المثال، الحد األقصى للتحسینات الطبیة، وإنھاء العالوات، وما إلى ا

   
   



   

 الشھود الذین سیتم استدعاؤھم في الجلسة أو عن طریق أداء الشھادة:  قائمة األسماء والعناوین: 
 

1-   
2-   
3-   
4-   
5-   
6-   

  (أرفق صفحات إضافیة عند اللزوم)  
 

  
 التوقیع: -د

   
X     

  عنوان الشارع    التوقیع  

     
  المدینة، الوالیة، الرمز البریدي   كتابة/طباعة االسم   

     
  رقم الفاكس (اختیاري)   رقم الھاتف   رقم تسجیل الوكیل (المحامي)  
     
(قد یسفر عدم تقدیم عنوان برید إلكتروني عن   ید اإللكتروني:عنوان البر 

 تأخیر في استالم أي أمر إجرائي أو نھائي) 
  التاریخ  

 
 شھادة البرید العادي  -ھـ

 أشھد أنا بموجبھ أنني أرسلت بالبرید أو سلمت أصل الرد على طلب تحدید الجلسة: 
 

  مكتب المحاكم اإلداریة  □  داریة مكتب المحاكم اإل □  مكتب المحاكم اإلداریة  □ 
  414، جناح 6جنوب شارع   222   210لیك بالزا، جناح  1259   1300، جناح 17شارع   633  

   80202دنفر، الرمز البریدي   
كولورادو سبرینغس، الرمز البریدي  

  81501غراند جنكشن، الرمز البریدي     80906
 

 (یجب أن یقدم المدعي نسخة إلى صاحب العمل وشركة التأمین أو وكیلھما.)    ن المبینة أدناه:ونسًخا إلى جمیع األطراف في العناوی 

   المدعي/المدعى علیھ أو ممثلھ:

   صاحب العمل أو ممثلھ:
   آخرون: 

  
  
  
  
  

     
 07/11 مراجعة تاریخ اإلرسال   التوقیع 
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