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INT-300 P, 2 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਸਿਾ 1ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ
(ਸਿਵਲ)(ਸਿਵਲ)

INT-300 P  ਦੋਭਾਸ਼ੀਏਦੋਭਾਸ਼ੀਏ  ਲਈਲਈ  ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ ( (ਫਸਵਲਫਸਵਲ))

ਇਹ ਿਾਰਮ ਭਰ ੋਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਫਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਫਵਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 
ਦੋਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਿਾਰਮ ਦ ੇਸਿਾ 2 `ਤ ੇਫਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੀਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ (ਦੋਭਾਸੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤੀ ਦੀ)। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਹ ੈਤਾਂ ਆਪਣ ੇਵਕੀਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਦਉ।

ਨਾਂ:  

ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਰ ਨੰਬਰ:  

ਿਰਮ ਦਾ ਨਾਂ:  

ਐਡਰੈਸ:  

ਫਸਟੀ:   ਸਟੇਟ:   ਼ਿਪ:  

ਟੈਲੀਿੋਨ: 

ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ:  

ਿਾਰਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਏ `ਤ ੇਕਲਰਕ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਕ ਦੀ 
ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪੀਰੀਅਰਸੁਪੀਰੀਅਰ  ਕੋਰਟਕੋਰਟ  ਔਿਔਿ  ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ, , ਕਾਊਂਟੀਕਾਊਂਟੀ  ਔਿਔਿ

ਕੇਸਕੇਸ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ::

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਐਡਰੈਸ ਭਰ:ੋ

ਿਾਰਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ `ਤ ੇਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।

2

4

3

1

ਮੈਂਮੈਂ ਇਸਇਸ ਕੇਸਕੇਸ ਫਵਚਫਵਚ ਇਕਇਕ ਫਿਰਫਿਰ ਹਾਂਹਾਂ (ਹੇਠਾਂ ਇਕ `ਤ ੇਫਨਸਾਨੀ ਲਾਉ):
 ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਪਟੀਸਨਰ   ਕਫਥਤ ਦੋਸੀ/ਉੱਤਰਦਾਇਕ   ਹੋਰ (ਦੱਸ)ੋ:  

 ਅਦਾਲਤਅਦਾਲਤ ਫਵਚਫਵਚ ਹੋਣਹੋਣ ਵੇਲੇਵੇਲੇ ਮੈਨੰੂਮੈਨੰੂ ਅੱਗੇਅੱਗੇ ਫਲਖੀਫਲਖੀ ਼ਿਬਾਨ਼ਿਬਾਨ ਫਵਚਫਵਚ ਦੋਭਾਸੀਏਦੋਭਾਸੀਏ ਦੀਦੀ ਲੋੜਲੋੜ ਹੈਹ:ੈ
 español (ਸਪੈਫਨਸ)  Tiếng Việt (ਵੀਅਤਨਾਮੀ)  한국어 (ਕੋਰੀਅਨ)  普通话 (ਮੈਂਡਾਫਰਨ)

 广东话 (ਕੈਟੋਨੀ਼ਿ)  فارسی (ਿਾਰਸੀ)  русский (ਰਸੀਅਨ)  Tagalog (ਟੈਗਾਲਗ)

 العربية (ਅਰਬੀ)  ਪੰਜਾਬੀ   ਹੋਰ:  

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਫਦਵਾਸੀ ਼ਿਬਾਨ ਬੋਲਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਮੁਢਲੇ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਮਲ ਕਰ:ੋ  

  ਮੇਰਾਮੇਰਾ ਗਵਾਹਗਵਾਹ ਹੈਹ ੈਫਜਸਫਜਸ ਨੰੂਨੰੂ ਇਸਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਭਾਸੀਏਦੋਭਾਸੀਏ ਦੀਦੀ ਲੋੜਲੋੜ ਹੈਹ:ੈ 
(ਹਰ ਗਵਾਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਿਾਰਮ ਭਰੋ।) 

a.  ਤਾਰੀਕ:   ਸਮਾਂ:  
ਫਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸਲ ਅਿਸਰ, ਜ ੇਪਤਾ ਹੋਵ:ੇ  
 ਅਜ ੇਕੋਈ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਤੈਹ ਹੋਈ।.

b. �ਗਵਾਹ ਨੰੂ ਇਸ ਫਵਚ ਦੋਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ(ਇਕ `ਤ ੇਫਨਸਾਨੀ ਲਾਉ):
 ਉਪਰ ਫਨਸਾਨ ਲਾਈ ਼ਿਬਾਨ ਫਵਚ  ਜਾਂਜਾਂ
 ਹੋਰ (ਗਵਾਹ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਼ਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਫਲਖ)ੋ:  

ਤਾਰੀਕ:    
ਫਿਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦ ੇਦਸਖਤ

ਫਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਫਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਅਦਾਲਤ ਫਵੱਚ ਫ਼ਾਇਲ (ਦਾਇਰ) ਨਾ ਕਰੋਅਦਾਲਤ ਫਵੱਚ ਫ਼ਾਇਲ (ਦਾਇਰ) ਨਾ ਕਰੋ

ਅਦਾਲਤ ਫਵੱਚ ਫ਼ਾਇਲ ਨਾ ਕਰੋਅਦਾਲਤ ਫਵੱਚ ਫ਼ਾਇਲ ਨਾ ਕਰੋ

ਫਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

www.courts.ca.gov


INT-300 P, 2 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਸਿਾ 2ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ
(ਸਿਵਲ)(ਸਿਵਲ)

ਕੇਸਕੇਸ ਨੰਬਰਨੰਬਰ:ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ:

ਫਹਦਾਇਤਾਂਫਹਦਾਇਤਾਂ

• ਅਦਾਲਤ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਫਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਜ ੇਕੋਈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵ ੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਭਾਸੀਏ (ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਭਾਸੀਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਫਵਚ, ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਫਵਚ ਉਸ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਫਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਫਵਚ ਕੀ ਕਫਹ ਰਹ ੇਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਫਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਿਾਈਡ ਅਤੇ ਰਫਜਸਟਰਡ ਦੋਭਾਸੀਏ 
(ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ) ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਫਵਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਸਖਲਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲੀ ਫਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰਮ 
ਦਾ ਪਫਹਲਾ ਸਿਾ ਭਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਹ ਕਫਹ ਸਕਦੇ ਹ ੋਫਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਭਾਸੀਆ ਫਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।.

• ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਫਵਚ ਫਕਸੇ ਗਵਾਹ ਨੰੂ ਦੋਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਉਹ ਫਵਅਕਤੀ ਹ ੈ
ਫਜਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਫਵਚ ਸਹੁੰ  ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਦੰਦਾ ਹੈ। ਫਜਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੰੂ ਬੋਲੀ ਫਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ 
ਿਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਫਹਲਾ ਸਿਾ ਭਰ ੋਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ। ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ੋਫਕ ਦੋਭਾਸੀਏ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਫਹਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਫਕ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ 
ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ।

• ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਼ਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਵਲ ਕੇਸ ਫਵਚ ਦੋਭਾਸੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਫਸਸ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵਾਬ ਫਵਚ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਫਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਦ ੇਕਦ,ੇ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਕੇਸ ਫਵਚ ਦੇਭਾਸੀਆ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦੀ।

ਲੋੜਾਂਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨਕਰਨ ਲਈਲਈ ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ 

ਸੁਣਨ ਫਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਸਟਮ, ਕੰਫਪਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਫਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆ,ਂ ਜਾਂ 
ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਫਵਚ ਦੋਭਾਸੀਏ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਪੱਟ ਪੰਜ ਫਦਨ ਪਫਹਲਾਂ ਇਸ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦ ੇਹੇ। Request for Accommodations by Persons With Disabilities and Response 
ਫਰਕੁਐਸਟ ਿਾਰ ਅਕੱਮੋਡੇਸਨ਼ਿ ਬਾਏ ਪਰਸਨ਼ਿ ਫਵਦ ਫਡਸਏਫਬਲਟੀ਼ਿ ਐਡਂ ਫਰਸਪੌਂਸ (ਿਾਰਮ MC-410) ਨਾਂ ਦਾ ਿਾਰਮ 
ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਰਕ ਦ ੇਦਿਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ www.courts.ca.gov/forms `ਤ ੇਜਾਉ। (ਫਸਵਲ ਕੋਡ 54.8.)

Form Approved for MODEL Use effective 7/1/2016
Form Approved for OPTIONAL Use effective 1/1/2018

ਅਦਾਲਤ ਫਵੱਚ ਫ਼ਾਇਲ ਨਾ ਕਰੋਅਦਾਲਤ ਫਵੱਚ ਫ਼ਾਇਲ ਨਾ ਕਰੋ




