
 
 أو المراقبة شروط فترة االختبار                 والیة ماین

 
        رقم جدول الدعاوى         ، (العلیا) (المقاطعة) (الموحدة)     المحكمة:

 
      تاریخ المیالد          المدعى علیھ

                          دانتك بـإلقد تمت 
(شھراً)      تسلیمك للخضوع للمراقبة بواسطة إدارة السجون لمدة تدوم و.  تم وضعك تحت فترة اختبار       وھي جریمة (جرائم) من صنف  

 (سنة) رھناً بالشروط المدرجة أدناه.
 الخاصة بك ھي كما یلي:  ستتقید بما یلي: أو المراقبة متطلبات فترة االختبار

 انتھاك القوانین الفدرالیة، قوانین الوالیة، والقوانین الجنائیة المحلیة.عن االمتناع عن أي سلوك جنائي و . 1  
 ساعة من اإلفراج عنك من السجن. 48إلى ضابط المراقبة فوراً ومن اآلن فصاعداً وفقاً للتوجیھات وخالل  اإلبالغ . 2  
 زیارتك في منزلك أو في أمكنة أخرى.باإلجابة عن كل أسئلة ضابط المراقبة والسماح لضابط المراقبة  . 3  
  نك أو عملك.  الحصول على إذن من ضابط المراقبة الخاص بك قبل تغییر عنوا . 4  
 عدم مغادرة والیة ماین دون إذن كتابي من ضابط المراقبة الخاص بك. . 5  
 الحفاظ على عملك وتكریس وقتك للنجاح في عملك أو في برنامج تعلیمي. . 6  
 عدم امتالك أو استعمال أي مخدرات ممنوعة وعدم امتالك أو تناول المشروبات الكحولیة (بإفراط). . 7  
 لتعریف عن نفسك كمذنب معلقة عقوبتھ إلى أي شرطي مسؤول عن إنفاذ القانون إذا تم توقیفك، احتجازك، أو استجوابك ألي سبب ا . 8  
 ساعة. 24إحاطة ضابط المراقبة علماً بھذه الحادثة خالل و   
 سقاط حقك فیما یخص تسلیمك إلى والیة ماین من أي مكان آخر.إ . 9  

ریمة مرتبطة ، أو استعمال سالح ناري أو سالح خطر إذا تمت إدانتك بجریمة في أي اختصاص قضائي تحمل عقوبة محتملة مدتھا سنة واحدة أو أكثر أو أي جعدم امتالك، حیازة . 10
 بعنف أسري أو استعمال سالح ناري أو سالح خطر. 

 دوالر شھریاً.     الدفع لصالح إدارة السجون رسوم مراقبة مقدارھا  . 11
 .M.R.S §1574 25(حمض نووي) إذا تمت إدانتك بمخالفة تنطبق على أي مخالفة مدرجة في  DNAتقدیم عیّنة  . 12

 دوالر.    الدفع لصالح إدارة السجون (رسوم لقاء المراقبة اإللكترونیة) (رسوم لقاء اختبارات تعاطي المواد الممنوعة) قیمتھا . 13 
 أي أسلحة ناریة أو أسلحة خطرة.عدم امتالك، حیازة او استعمال  . 14 
 )اإلباحیة/ الجنسیة الخضوع لتفتیش عشوائي واختبارات فیما یخص (الكحول) (المخدرات الممنوعة) (األسلحة الناریة) (األسلحة الخطرة) (المواد . 15 
 ) حسب توجیھات ضابط المراقبة أو الشرطي المسؤول عن إنفاذ القانون.            (   
 إتمام (التقییم و) االستشارات والعالج كـ (مریض خارجي / مریض داخلي) (في منشأة شبیھة) حسب توجیھات . 16 

 جرائم جنسیة) (نفسیة) (برامج إرشادیة لممارسي العنف ضد شركائھم) (إدارة الغضب) (طبي)   يضابط المراقبة الخاص بك فیما یخص قضایا (تعاطي المواد الممنوعة) (مرتكب 
 ) وتوقیع أي إفراجات مطلوبة من قبل ضابط المراقبة الخاص بك.      (

  ____________________لصالح     المدعي العام) بواسطة  دوالر عبر (إدارة السجون) (مكتب     دفع تعویضات مقدارھا [األقصى] .17 
 دوالر على أن یتم دفعھا      ) أقساط بقیمة               مع(بطریق التضامن والتكافل        

 (كل أسبوعین) (شھریاً).   
 تعاب المحامي وفقاً ألمر المحكمة) إلى كاتب المحكمة في مدة ال تتجاوزأسداد كافة الغرامات، الرسوم، الرسوم اإلضافیة، والقیم المقدرة بالكامل (و  . 18 
 بواسطة ضابط المراقبة الخاص بك. (التاریخ)، وفق الجدول الموضوع               
 رق اآللیة أوعدم تشغیل أو محاولة تشغیل أي مركبة بمحرك (بما في ذلك أي مركبة تصلح للسیر في كل األراضي، مركبات الجلید، المراكب البحریة، الزوا . 19 

 الطائرات) (إال إذا تم منح الرخصة من وزیر الخارجیة). 
 االختالط مع أي شخص تحت االختبار (المراقبة) أو أي شخص تم اإلفراج عنھ مؤقتاً دون إذن من ضابط المراقبة الخاص بك. عدم . 20 
 غیر مباشر، أو دخول مكان إقامة، مكان   أو بشكل مباشر إناث قاصرین  أطفال ذكور    بـ عدم االتصال . 21 

 (وعائلتھ) إال بإذن كتابي من         عمل، أو مكان تعلیم الشخص التالي  
 من ضابط المراقبة الخاص بك ووفقاً ألمر محكمة. 

 ).صباحاً / مساءً        عدم التواجد في منشأة تقدم المشروبات الكحولیة الحتسائھا فیھا  (بعد الساعة  . 22 
 دعم  األشخاص المعتمدین علیك وتلبیة مسؤولیات عائلتك. . 23 
 أو االتصال باإلنترنت. الجنسیة/اإلباحیةالمواد  عدم مشاھدة . 24 
 عدم امتالك مصلحة حیازیة في أي حساب مصرفي إال بتصریح كتابي من ضابط المراقبة الخاص بك. . 25 
 الحضور إلى المراجعات القضائیة الدوریة حسب توجیھات المحكمة أو ضابط المراقبة الخاص بك. . 26 
 للمراقبة اإللكترونیة. المشاركة في برنامج . 27 
 شھر حسب توجیھات ضابط المراقبة الخاص بك.    خالل  الخدمة العامةساعات عمل لصالح     تأدیة  . 28 
                             آخر: . 29 

 التي تتمتع بھا، وقد یُطلب منك قضاء بقیة حكمك في الحبس أو السجن. إذا خالفت أو فشلت في تلبیة أي من الشروط أعاله فقد یتم توقیفك، وقد تُلغى فترة التجربة أو المراقبة 
 الترتیب:  جمیع شروط فترة التجربة أو المراقبة مدموجة في الحكم ورقم جدول الدعاوى حسب المرجع.

 
                القاضي:             التاریخ:

  إنني أقر بتلقي ھذه الشروط وأقبل بھا كما ھي مكتوبة.
 

             الشخص الموضوع تحت المراقبة:            الشاھد:
 

 النسخة البیضاء للمحكمة / النسخة الصفراء لضابط المراقبة / النسخة الوردیة للشخص الموضوع تحت المراقبة

 رقم الضمان االجتماعي مطلوب في نموذج منفصل اإلفصاح عن
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