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 والیة ماین

    
 اتفاقیة المدعى علیھ                  ضد 

 األمر بتأجیل الفصل بالقضیةو                  
           

 المدعى علیھ
 

 وما یلیھ، إنني المدعى علیھ المذكور أعاله، أقر بالذنب، كما إنني أوافق على ما یلي: A M.R.S. §1348-17وفقاً لـ 
 ن تم إبالغھما لي.یالمحكمة في التاریخ والوقت اللذالحضور إلى  . 1 
 االمتناع عن أي سلوك جنائي وانتھاك القوانین الفدرالیة، قوانین الوالیة، والقوانین الجنائیة المحلیة.  .2 

 مكتب  إخطاراعتبار نفسي في وضع مؤجل فیما یخص قضیتي إذا ما تم توقیفي أو استجوابي بواسطة سلطات إنفاذ القانوني، كما علّي  . 3 
ً المدعي العام      ساعة من ذلك 96بأي اتصال مع سلطات إنفاذ القانون في غضون  كتابیا
 االتصال.   

 ساعة من 24نواني أو رقم ھاتفي في غضون ى عأعاله بأي تغییر عل ةكورإبالغ المحكمة المذ .4 
 التغییر.   

 إلطالق السراح. المرفقةالشروط  � أمر الكفالة �التقید بجمیع شروط   .5 
 دوالر شھریاً.        سداد رسوم المراقبة اإلداریة بقیمة .6 
                             آخر: .7 

                               
ة للفصل المؤجل بقضیتي، وكذلك إنني أفھم بأنھ إذا ما خالفت المتطلبات أعاله، فإنني سأتعرض للتوقیف والحجز، كما یمكن أن یُطلب مني تلبیة متطلبات مختلفة أو إضافی 

 یمكن أن یتم سحبي من الفصل المؤجل والفصل بقضیتي فوراً.
 

ھذا األمر، وإنني تلقیت نسخة من األمر، وأوافق على االمتثال للمتطلبات أعاله، وكذلك أوافق على تأجیل الفصل بقضیتي بتوقیعي ھنا، فإنني أقر وأعترف بأنني أفھم شروط 
 إلى تاریخ الحق.

 
                              التاریخ:

 المدعى علیھ                       
التفاقیة للمدعى علیھ.  وإنني أؤمن بأن المدعى علیھ یفھم كلیاً معنى ھذه االتفاقیة وھو یتمتع بقواه العقلیة بصفتي محامي المدعى علیھ، فإنني قمت بتوضیح ھذا اإلجراء وا

 الكافیة للدخول بھذه االتفاقیة بفطانة وعن عمد وعلم ومعرفة. 
 

                              التاریخ:
 المحامي                       

 الحكمأمر 
أشھر على أن یتم جدولة تاریخ بواسطة شھر/   ما تقدم آنفاً، یتم قبول اعتراف المدعى علیھ بالذنب، وعلیھ یؤجل الفصل بقضیتھ حتى جلسة الحكم النھائیة (لـ استناداً إلى 

 ).          ). تُفَرض المتطلبات أعاله بمفعول (فوري) (        كاتب المحكمة) إلى تاریخ:
 

                              التاریخ:
 القاضي                       
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