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 والية ماين

         المقاطعة:           رقم جدول دعاوى المحكمة الجنائية الموحدة ☐
         المكان:                 المحكمة العليا ☐
       رقم جدول الدعاوى:                محكمة المقاطعة ☐

 
 والية ماين

          
              ضد

        تاريخ الميالد:                   
 المدعى عليه

 
 شروط خاصة لإلفراج المشروط

 

 .ر مباشر، أو بأي من أفراد عائلة الضحيةعدم االتصال بـ __________________________ )الضحية(، بشكل مباشر أو غي  .1
 

 ؛ يجب أن يُصاِدق ضابط المراقبة على المراقِب.  بحضور مراقبسنة إذا لم يكن االتصال  18ال يُسمح باالتصال بأي شخص قاصر دون   .2
 

 حدائقعدم التواجد في أي مكان حيث يتجمع األطفال، على سبيل المثال ال الحصر، مالعب األطفال، احتفاالت المدارس، أمكنة ألعاب الفيديو، وال  .3
 العامة.

 

 سنة( بالخدمات مباشرة. 18عدم االنخراط في أي عمل، منظمة، أو خدمات تزّود أي قاصر )دون   .4
 

الدخول، المشاركة، وإتمام برنامج عالج خاص بمرتكبي الجرائم الجنسية والخضوع لتقييم وعالج نفسي حسب الحاجة على نحٍو يرضي ضابط   .5
 ا تقدم حسب إمكانياتك المالية التي يحددها ضابط المراقبة. تناُول جميع األدوية الموصوفة.المراقبة؛ المساهمة في تكاليف م

 

وع عدم مشاهدة أو اإلصغاء أو حيازة مواد جنسية مكشوفة، أو تصرفات أو أعمال استفزازية، أو أي من هذه المواد بأي شكل من االشكال، والخض  .6
سياراتك، وجميع المساحات والمواد األخرى، بما في ذلك األجهزة اإللكترونية وأدوات تخزينها ووسائط  للتفتيش عشوائياً لشخصك، مكان إقامتك،

 عرضها التي بحوزتك أو التي تتحكم بها للحصول على دليل على هذه المواد واألنشطة.
 

ات العشوائية لشخصك )بما في ذلك السوائل الجسمية عدم استعمال أو حيازة مشروبات كحولية أو مخدرات ممنوعة، والخضوع للتفتيش واالختبار  .7
 .والزفير(، مكان اإلقامة، السيارات والمساحات األخرى التي بحوزتك أو تحت تحكمك للحصول على دليل على هذه المواد أو األنشطة المحظورة

 

 تصال باإلنترنت دون إذن كتابي من ضابط المراقبة. عدم االتصال باإلنترنت، واألنظمة التي تلت اإلنترنت، أو أي نظام آخر يؤمِّن اال  .8
 

لتي الخضوع الختبارات جهاز كشف الكذب لرصد االمتثال لشروط برنامج عالجك؛ المساهمة في تكاليف ما تقدم استناداً إلى إمكانياتك المالية ا  .9
 يحددها ضابط المراقبة.

 

 اإلقامة في سكن يخضع لموافقة ضابط المراقبة.  .10
 

                             آخر:  .11
                               

 
                               التاريخ:

 القاضي               
                               

 الشاهد             المدعى عليه


