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الشخص الذي یمكن  
 االتصال بھ

  أمین السجل 

رقم ھاتف   06  52830352   
   تاریخ 

   مرجع لدینا
   مرجعك 

  التماس الضمیمة 
  استدعاءات  موضوع 
یرجى ذكر التاریخ ومرجعنا في    األطراف 

 ردكم. 
من فضلك ، عالج حالة واحدة فقط في  

 رسالتك
 
 
 
 
  

 
 ھذا ھو استدعاء للمثول أمام المحكمة الفرعیة 

 التار�ــــخ  >الموعد على: < 
 Amsterdam District Court, Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdamالعنوان ھو:  

  
 

 عزیزي السید / السیدة،

تلقى قاضي المقاطعة خطابًا من شركة التأمین الصحي الخاصة بك. تجدون طیھ نسخة من ھذه الرسالة. یوضح الخطاب أنك لم تدفع  
تكالیف  ، بما في ذلك    < المبلغ المستحقالمبلغ اإلجمالي المتضمن ھو € < أقساط التأمین الصحي و / أو تكالیف الرعایة الصحیة.  

 تحصیل الدیون. 

 تطلب شركة التأمین الصحي الخاصة بك من محكمة المنطقة الفرعیة أن تقرر أنھ یجب علیك دفع ھذا المبلغ. 

 > المبلغ المستحق تعال إلى الموعد مع قاضي الكانتون  <
ا كنت متأخًرا وكیف یمكن حل المشكلة. ترید محكمة المقاطعة الفرعیة التحدث إلیك ومع شركة التأمین الصحي الخاصة بك للتحقق مما إذ

 الثابتة. ستنظر محكمة المقاطعة أیًضا فیما إذا كان ترتیب الدفع خیاًرا أم ال. لذلك ، سیكون من المفید أن تأخذ معك تفاصیل عن دخلك وتكالیفك 

   ال یتعین علیك دفع أي تكالیف إضافیة إذا حضرت إلى موعد مع محكمة المقاطعة الفرعیة
ستدفع شركة التأمین الصحي الخاصة بك مقابل ھذا االجتماع. لن یتم تحصیل رسوم إضافیة منك للحضور إلى االجتماع. ذلك ، لیس  

 من الضروري دفع المتأخرات دفعة واحدة قبل االجتماع. في كثیر من الحاالت ، لیس ھذا ھو الحل األفضل.
 تف من مسؤول االتصال.یمكن طلب اسم القاضي الذي یتولى القضیة عبر الھا

 ناسب.عند الضرورة ، ستكون بیاناتك الشخصیة ، وبیانات عمیلك ، إن أمكن ، عملیات في نظام التسجیل بالمحكمة من أجل إقامة العدل بالشكل الم

>   



 

 
 
 

 استشارات الدیون 
كنت ترغب في ذلك ، یمكنك التحدث معھ أو معھا بعد التعامل  سیكون مستشار الدیون حاضًرا أیًضا في االجتماع مع محكمة المقاطعة الفرعیة. إذا  

   مع الحالة.
بالطبع ، سیتمكن ھذا الشخص من   المعلومات الصحیحة.  الدیون في جمع  یمكن أن یساعدك مستشار  بنفسك؟  بالفعل مستشار دیون  ھل لدیك 

 الحضور معك إلى الموعد في محكمة الكانتون.

   أحضر مترجًما إذا لزم األمر 
   ا كنت ال تتحدث أو ال تفھم اللغة الھولندیة ، فیرجى إحضار شخص معك یمكنھ الترجمة من أجلك.إذ

   ھل أنت غیر قادر على المجيء؟
  ھل أنت غیر قادر على حضور االجتماع بمحكمة المقاطعة؟ أو ھل لدیك أي أسئلة؟

 + على  االتصال  في  52830352- 6)  0(   31یرجى  الرقم  ھذا  إلى  الوصول  یمكن  حتى  .  العمل  رسالة  15:00أیام  إرسال  أیًضا  یمكنك   .
WhatsApp :إلى ھذا الرقم. بالطبع یمكنك أیًضا مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني 

.zorgzaak@rechtspraak.nl  

   الفرعیة من التعامل مع قضیتكإذا لم تحضر إلى الموعد ، فلن تتمكن محكمة المنطقة  
لف  إذا لم تحضر موعد محكمة الكانتون ولم تتصل بنا مسبقًا ، فلن تتخذ المحكمة قراًرا في ھذا الوقت. ستقوم شركة التأمین الصحي بتسلیم م

 ضور الموعد في محكمة الكانتون.متأخراتك إلى وكالة تحصیل الدیون. قد یؤدي ھذا إلى تكالیف إضافیة بالنسبة لك. لذلك نرجو منكم التفضل بح

 نیابة عن قاضي المقاطعة ، 

 أمین السجل 
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