Please complete this form in English only
يرجى تعبئة هذه اإلستمارة باإلنجليزية فقط

Case Number:

:رقم القضية

:اسمك

Your name:

ATTACHMENT TO
ORDER TRANSFERRING WIRELESS PHONE ACCOUNT
State of Tennessee

والية تينيسي

Court (Must Be Completed)

County (Must Be Completed)

المحكمة
مرفق

)(يجب استكمالها

)(يجب استكمالها

المقاطعة

ألمر تحويل حساب هاتف محمول
Confidential Information

معلومات سرية

DO NOT FILE THIS FORM IN THE COURT FILE

ال تقدم هذا النموذج لإليداع في ملف المحكمة
ATTENTION PROTECTED PERSON: This form should not be filed in the court file.

. يجب عدم تقديم هذا النموذج لإليداع في ملف المحكمة:تعليمات للشخص الحاصل على الحماية
If the judge ordered that a transfer of a wireless phone account from the restrained person’s name
into your name, then:

: فمطلوب منك التالي،إذا أمر القاضي بتحويل حساب هاتف محمول من اسم الشخص المتحفظ عليه إلى اسمك
a) Complete this form
أ) استكمال هذا النموذج
b) Send this form and a copy of the Order Transferring Wireless Phone Account to the
wireless service provider (service provider).
.)ب) إرسال هذا النموذج ونسخة من "أمر تحويل حساب هاتف محمول" إلى مقدم خدمة الهاتف المحمول (مقدم الخدمة
To be completed by Protected Person:

:يقوم الشخص الحاصل على الحماية باستكمال الجزء التالي

1

The service provider is (name of company): __________________________________________
:)) مقدم الخدمة هو (اسم الشركة1
2 The current account holder (name of restrained person): ________________________________
:)) صاحب الحساب الحالي (اسم الشخص المتحفظ عليه2
3 The new account holder (your name): ______________________________________________
:)) صاحب الحساب الجديد (اسمك3
Your contact information (Only the service provider will use this information to contact you to
set up your account):
:)معلومات االتصال الخاصة بك (سيقوم مقدم الخدمة فقط ال غير باستخدام هذه المعلومات لالتصال بك إلعداد حسابك
a. The best phone number to reach you at is (make sure it is not the phone number of the restrained
person or a number on his/her account):

:) حسابها/ أفضل رقم هاتف لالتصال بك (تأكد أنه ليس رقم هاتف الشخص المتحفظ عليه أو رقم ضمن حسابه

.أ

b. Another phone number to reach you at is (make sure it is not the phone number of the restrained
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person or a number on his/her account):

:) حسابها/  رقم هاتف إضافي للتواصل معك (تأكد أنه ليس رقم هاتف الشخص المتحفظ عليه أو رقم ضمن حسابه.ب

c. Your private e-mail address that the restrained person cannot use:

: البريد اإللكتروني الخاص بك الذي ال يمكن للشخص المتحفظ عليه استخدامه.ج
__________________________________________________________________________

d. Your mailing address that the restrained person cannot use or get to:

: عنوانك البريدي الذي ال يمكن للشخص المتحفظ عليه استخدامه أو الوصول إليه.د

SEND the Order Transferring Wireless Phone Account AND THIS FORM to the Wireless Carrier
أرسل "أمر تحويل حساب هاتف محمول" وهذا النموذج إلى شركة خدمة المحمول
To find out where to send these forms, go to the Tennessee Secretary of State’s website at:
https://tnbear.tn.gov/Ecommerce/FilingSearch.aspx and search for your service provider. The
account(s) CANNOT be transferred to you if you do not send these forms to the service provider.
: برجاء زيارة موقع وزير والية تينيسي والبحث عن مقدم خدمة الهاتف المحمول الخاص بك،للمزيد من المعلومات عن كيفية إرسال هذه النماذج
 ال يمكن تحويل الحسابات إليك إذا لم ترسل هذه النماذج لمقدم.https://tnbear.tn.gov/Ecommerce/FilingSearch.aspx
.الخدمة
ATTN: Wireless Provider: *Pursuant to Tennessee Code Annotated 36-3-627, the person’s contact information
listed in #3 above is CONFIDENTIAL and must not be disclosed to the person listed in #2.

ويجب أال يتم إعالنها

 عاليه سرية3  فإن بيانات الشخص المذكور في البند،627-3-36  * طبقا ً لقانون والية تينيسي:تعليمات لمقدم خدمة المحمول
.2 للشخص المذكور في البند

*Provider shall notify requesting party if Provider cannot operationally or technically effectuate this order due to certain
circumstances, including when: the account holder has already terminated the account; differences in network
technology prevent the functionality of a device on the network; or there are geographic or other limitations on network
or service availability,

 قيام: بما في ذلك،* يلتزم مقدم الخدمة بأن يخطر العميل في حالة كون مقدم الخدمة غير قادر تشغيليا ً أو فنيا ً على تنفيذ هذا األمر بسبب ظروف معينة
.صاحب الحساب بإلغاء هذا الحساب بالفعل؛ اختالفات تقنية الشبكات تمنع استخدام جهاز معين على الشبكة؛ أو وجود قيود جغرافية أو غيرها على الشبكة
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