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ORDER TO PROCEED 
IN FORMA PAUPERIS 

بدون دفع التكالیف الدعوى بالسیر فيأمر   

CASE NUMBER: 
(assigned by Clerk of Court) 

IN THE DISTRICT COURT OF _____________ COUNTY, NEBRASKA 

.في والیة نبراسكا_________________, في محكمة المنطقة من مقاطعة 

__________________________,  )  Case No. __________________ 
 رقم القضیة  (

Plaintiff, ةيعدملا/يعدملا       ) 
 ) 

vs. ضد        )  ORDER TO PROCEED 
 )     IN FORMA PAUPERIS 

__________________________,  ) بدون دفع التكالیف   الدعوى بالسیر فيأمر  
 ) 

Defendant. الُمَدعى علیھ    ) 

THIS MATTER came before the Court upon Plaintiff's Affidavit and Application to  

Proceed In Forma Pauperis and to permit Plaintiff to commence the above-captioned action  

without prepayment of fees, costs, and expenses, or provision of security, and for an Order  

directing _______________________ County, Nebraska, to pay Plaintiff's costs, fees, and other 
(name of county where case filed) 

expenses related to this action. 

 المدعیة و إستمارة طلب للمضي بدون دفع /شھادة مكتوبة من المدعي بناًء على  فعت أمام المحكمةھذه الدعوى ر 

, المدعي باإلستمرار بالقضیة القانونیة المذكورة أعاله بدون الدفع المسبق أليُ أجور أو تكالیف أو نفقات/و للسماح للمدعیة, التكالیف

في ________________________ قانوني یلزم مقاطعة أمرإلى إصدار  ھذا باإلضافة, و من دون تأمین سند كفالة
)إسم المقاطعة وقت التقدیم لھذه القضیة(

.براسكا بدفع التكالیف و اُألجور و جمیع النفقات األخرى المتعلقة بھذه الدعوى القانونیة والیة

The Court, being fully advised in the premises, finds and orders as follows: 

1. Plaintiff brings this action for dissolution of marriage in good faith.

2. Plaintiff cannot commence the above-captioned action if
required to prepay fees, 

costs, and expenses, or provide security. 

3. Plaintiff is without adequate income or resources to pay
such costs, fees, and

expenses, or to provide security. 



4. Pursuant to Neb. Rev. Stat. §§ 25-2301 to 25-2310, such

costs, fees, and expenses may be paid by the County in 

which the action is filed. 

5. The Clerk of the District Court of _______________________ County, Nebraska,
(name of county where case filed) 

shall permit Plaintiff's action without prepayment of fees, costs, and expenses, or 

provision of security. 

6. The responsible officer of the Court shall issue and serve all writs, process, and

proceedings without cost to Plaintiff. 

7. ____________________ County, Nebraska, shall initially pay costs, including the
(name of county where case filed) 

cost of publication, and other expenses related to this action. 

Dated this ______ day of _________________, 20___. 

BY THE COURT: 

_____________________________ 
District Court Judge 

11/04/04 rev. 
:تجد و تقرر كما یلي, ت بالكامل عن األمر المطروحبعد أنُ أبلغ, إن المحكمة

 .الدعوى القانونیة لحل الزواج بنیة سلیمة أقام ھذه )أو المدعیة(المدعي  .1

بالقضیة القانونیة المتضمنة أعاله إذا ُ ألزم بالدفع غیر قادر على اإلستمرار  )أو المدعیة(إن المدعي  .2

.إذا ُ ألزم بتوفیر سند كفالة أو, المسبق لألجور و التكالیف و النفقات

أو توفیر أي مدخول أو موارد لدفع أي تكالیف أوُ أجور أو نفقات أخرى  ما یكفي من غیر حائز على ) أو المدعیة(المدعي  .3
.سند كفالة

أي تكالیف أو أجور , Neb. Rev. Stat. §§ 25-2301 to 25-2310تماشیًا مع قانون والیة نبراسكا  .4

 .المقاطعة التيُ قدم الطلب فیھا أن تدفعھا یجوزأو نفقات 

في والیة نبراسكا________________________ محكمة المنطقة في مقاطعة أمین عامأن  .5
)إسم المقاطعة التيُ قدم فیھا الطلب(

بالمضي في ھذه الدعوى القانونیة من غیر الدفع المسبق للتكالیف أو األجور) أو المدعي(سوف یسمح للمدعیة  

.توفیر سند كفالةأو النفقات أو  

و یتكفل باإلجراءات القانونیة, الموظف المسؤول في المحكمة سوف ُ یصدر و یسلم جمیع األوامر الصادرة .6

 ).أو المدعي(من غیر كلفة للمدعیة 

بما فیھا , سوف تتكفل مبدئیًا بدفع التكالیف, في والیة نبراسكا_______________________ مقاطعة .7



) إسم المقاطعة التيُ قدم فیھا الطلب(
      . متعلقة بھذه الدعوى القانونیة أخرىو أي نفقات , تكالیف النشر و الطباعة

20________,________من شھر____التاریخ في ھذا الیوم

 :منِ قبل المحكمة

_________________________
)قاضي محكمة المنطقة(

4/4/11معدل في 


