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NOTICE TO PLAINTIFF:
Notice shall be served on each defendant not less than five days before the time set for
hearing. Proper service on the defendant is essential, without it your lawsuit will be dismissed.
Since you have chosen to have your fence dispute complaint served upon the defendant by
certified mail, you should follow these instructions.

:إعالن إلى المدعي
 إن.سوف يتم تسليم إعالن إلى كل مدعى عليه في خالل مدة ال تقل عن خمسة أيام قبل الموعد المحدد لجلسة المحكمة
 وحيث أنك قد إخترت. فبدونه سوف يصدر قرار بإسقاط قضيتك, تسليم اإلعالن على النحو الصحيح هو في غاية الضرورة
 فيجب عليك, تسليم الدعوى المرفوعة منك والمتعلقة بخالف على سياج أو سور إلى المدعى عليه عن طريق البريد الموثق
.إتباع هذه التعليمات
1. Place a copy of your complaint and A Guide to Fence Dispute Mediation, in an envelope of
sufficient size, addressed to the defendant and take it to a United States Post Office.

 ثم ضع عنوان المدعى,  ضع نسخة من الشكوى المقدمة منك مع دلٌل الوساطة فً منازعات السٌاج فً ظرف بحجم مناسب.1
.علٌه على الظرف و اذهب إلى مكتب برٌد الوالٌات المتحدة
2. Inform the postal clerk that you want the letter mailed by Certified Mail Restricted Delivery Return
Receipt Requested. (Although Restricted Delivery is not required by statute, most judges will
require proof of service upon the actual defendant, as opposed to just any person at the defendant’s
address, prior to entering a default judgment against a defendant who does not appear at the
scheduled hearing.)

 مع طلب وصل بعلم,  قم بإعالم الموظف فً مكتب البرٌد بأنك ترٌد إرسال رسالتك عن طرٌق البرٌد الموثق و التسلٌم المقٌد.2
 إال أن معظم القضاة سوف ٌطلبون إثباتا ً بأن اإلعالن قد ُسلم إلى المدعى, ً  ( ورغم أن التسلٌم المقٌد غٌر مطلوب قانونا.وصول
 قبل إصدار حكم غٌابً ضد أي واحد من المدعى علٌهم الذٌن ال,  و لٌس إلى أي شخص آخر فً نف س العنوان, ً علٌه شخصٌا
).ٌحضرون جلسة الدعوى المحددة له
3. You will be charged:
a. Postage
b. Certified Mail
c. Restricted Delivery
d. Return Receipt Requested
Total:

$ .55
$ 3.50
$ 5.30
$ 2.80
$12.15
: سٌتوجب علٌك دفع التكالٌف التالٌة.3
$ 55
.
 طابع برٌدي.آ
$ 3.50
 البرٌد الموثق.ب
$ 5.30
 التسلٌم المقٌد.ت
$ 2.80
 طلب وصل بعلم وصول.ج
) (دوالر$ 12.15اﻟﻣﺟﻣوع

4. They will give you Form 3800, Receipt for Certified Mail. Enter the
defendant’s address on the top portion of the receipt, then detach the label
with the certified number and place it on the letter above the address and to
the right of the return address.

 سجل عنوان. وهو وصل لبرٌد موثق3800  سٌعطٌك الموظف فً مكتب البرٌد النموذج رقم.4
 ثم قم بفصل الرقعة التً علٌها رقم البرٌد الموثق و, المدعى علٌه فً الجزء األعلى من الوصل
.ضعها على الرسالة فوق العنوان و على ٌمٌن عنوان المرسل
5. Write “Restricted Delivery” and “Return Receipt Requested” on the
envelope.
“Return Receipt “ (تسلٌم مقٌد) وRestricted Delivery”  أكتب باإلنجلٌزٌة.5
. (مطلوب وصل بعلم وصول) على الظرف البرٌديRequested”

6. Give it to the postal clerk who will check it over, collect your fees and return a copy of Form 3800 to
you which will be your proof of certified mailing.

3800  و إعطائك نسخة من النموذج,  و قبض التكالٌف,  قم بإعطاء الظرف إلى موظف البرٌد الذي سٌقوم بمراجعة الظرف. 6
.لكً تكون بمثابة إثبات لإلرسال عن طرٌق البرٌد الموثق
7. Once the certified mail is delivered to the defendant, the postal clerk will send you a returned
receipt showing the defendant’s signature. This is your proof of personal service on the defendant.

 سوف ٌقوم موظف البرٌد بإرسال وصل بعلم وصول إلٌك والمبٌن علٌه توقٌع,  عندما ٌصل البرٌد الموثق إلى المدعى علٌه.7
. سوف ٌكون هذا إثباتك بتسلٌم اإلعالن شخصٌا إلى المدعى علٌه.المدعى علٌه
8. If the mail is not delivered, the postal clerk will leave a notice of certified mail at the defendant’s
address. If, after five days, the mail is not called for, a final notice is issued. If the letter is not picked
up within 15 days of the first notice, your letter will be returned to you and you will have to begin the
service process all over again.

 سوف ٌقوم موظف البرٌد بترك تنبٌه لدى عنوان المدعى علٌه ٌفٌد بمحاولة إٌصال البرٌد,  إذا لم ٌتم تسلٌم البرٌد المذكور.8
 وإذا لم ٌتم أخذ الرسالة فً غضون. سوف ٌصدر تنبٌه أخٌر,  ف إذا لم ٌسأل أحد عن البرٌد المذكور فً خالل خمسة أٌام.الموثق إلٌه
. فسوف تعاد رسالتك إلٌك و ستضطر إلى البدء بإجراءات اإلعالن من جدٌد,  ٌوما ً من تارٌخ التنبٌه األول15
RETURN INSTRUCTIONS:
Complete the following, then attach the certified mail green card and green/white
receipt on opposite sides of the top of this document and return it to the clerk of the
court at least five days prior to the trial date.
I acknowledge that a copy of the fence dispute complaint was mailed to each defendant by
certified mail, return receipt requested.
:تعليمات التأكد من علم الوصول
األبيض على الجانبين المواجهين في القسم/ ثم قم بتثبيت بطاقة البريد الموثق الخضراء و الوصل األخضر, أكمل الفقرة التالية
. ثم قم بتوصيل الوثيقة إلى أمين عام المحكمة في غضون خمسة أيام من تاريخ المحاكمة كحد أدنى, األعلى من هذه الوثيقة
 مع طلب وصل بعلم, ُأقر أنا بأنً قد أرسلت بالبرٌد الموثق نسخة من الشكوى المتعلقة بخالف على السٌاج إلى كل مدعى علٌه
.وصول
Plaintiff: ______________________________________
ًالمدع
Defendant: ____________________________________
المدعى علٌه
Case Number: _________________________________
رقم القضية
Trial Date: _____________________________________
تارٌخ المحاكمة
1. Certified mail was mailed on____________________
 البرٌد الموثق ُأرسل فً تارٌخ.1
2. Return receipt was signed on___________________
 تم توقٌع الوصل بعلم الوصول فً تارٌخ.2
3. Certified mail was returned unsigned on ___________
 تم إرجاع ابرٌد الموثق من غٌر توقٌع فً تارٌخ.3
4. Postage $_______________
) كلفة الطوابع (أو اإلرسال.4
Plaintiff’s Signature__________________________________

توقيع المدعي
These written instructions are prepared by the State Court Administrator in
accordance with the provisions of Neb. Rev. Stat. 34-112.02(3).

, هذه التعلٌمات المكتوبة تم إعدادها من قبل مدٌر اإلدارة لمحاكم الوالٌة
)3(112.02-34 و بالتماشً مع أحكام قانون نبراسكا التشرٌعً رقم

