
 
 والية ماين          محكمة األحداث         محكمة المقاطعة          الحكم وااللتزام )الحدث(

 تاريخ الميالد التاريخ الموقع رقم جدول الدعاوى

 

 والية ماين ضد اسم الحدث ومكان إقامته

 

 حكم بأن الحدث قد ارتكب مخالفات األحداث التالية في التواريخ التالية:لقد صدر 

 

 

 بعد المزيد من االستماع، تأمر هذه المحكمة بالحكم التالي:

 مسموح للحدث بأن يظل في حضانة _____________________________________________ )ولي )أولياء( األمر(                

 قانونية وفق الشروط المرفقة والمذكورة هنا بموجب اإلشارة إليها.)الوصي( ال      

 يشارك الحدث في برنامج )العمل( )الخدمة( التالي تحت اإلشراف: ______________________________________    

      ________________________________________________________________________________________________________ 

 ينفذ الحدث                       ساعة من الخدمة المجتمعية المعتمدة من المحكمة خالل                         )أسابيع( )أشهر(     

 يلتزم الحدث تجاه )وصاية إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية( )وصاية_____________     

 __________________________________________________________(.  تم بذل جهود معقولة لمنع              

 أو إزالة الحاجة إلى إخراج الحدث من منزله، أو ال توجد جهود معقولة ضرورية؛ ألن       

 وجود عامل مزعج واستمراريته في منزل الحدث سيكون مخالفًا لمصلحة الحدث.          

 نتائج الجهود المعقولة، المؤرخة في _____________________________________، مرفقة وتُعتبر مدرجة ضمن هذا األمر القضائي.       

 ا ضمن هذا األمر القضائي.األمر القضائي بحضانة الحدث مرفق ويُعتبر مدرجً         

 )تم التبليغ بإخطار قبل عشرة أيام إلى إدارة الخدمات اإلنسانية، وأولياء أمر الحدث، و/ أو أوصيائه(.             

 )تم تحرير تنازالت كتابية مالئمة عن مطلب اإلخطار بشكل طوعي وعن علم في المحكمة أمام قاٍض(.         

 شهًرا(. 12القرار يوم _____________________________________ )مدة ال تزيد عن  ستجري مراجعة هذا       

 عاًما( )العمر _______________(.     18يلتزم الحدث بمنشأة لتقويم األحداث لفترة غير محددة حتى )عمر     

 ال   تم بذل جهود معقولة لمنع أو إزالة الحاجة إلى إخراج الحدث من منزله، أو       

 توجد جهود معقولة ضرورية؛ ألن وجود عامل مزعج واستمراريته في منزل الحدث سيكون       

 مخالفًا لمصلحة الحدث.  نتائج الجهود المعقولة، المؤرخة في _____________________________________، مرفقة        

 شهًرا(. 12ة هذا القرار يوم _________________________________ )مدة ال تزيد عن وتُعتبر مدرجة ضمن هذا األمر القضائي.  ستجري مراجع        

 كل االلتزامات المذكورة سابقًا معلقة )باستثناء أن الحدث ملتزم بمنشأة لتقويم األحداث لفترة تبلغ     

 ___________________________________________._____________________ يوماً/ أيام يتم تنفيذها كالتالي: _______________        

 يلتزم الحدث بمنشأة اعتقال أحداث لفترة تبلغ _________________ أيام يتم تنفيذها كالتالي:     

      .________________________________________________________________________________________________________ 

 تم تعليق الكل ما عدا __________________ أيام من االلتزام السابق ليتم تنفيذها كالتالي: __________________    

     .________________________________________________________________________________________________________ 

 تبلغ )____________ سنوات( )__________ أشهر( وفق الشروط يوضع الحدث تحت المراقبة لفترة     

 المرفقة والتي تُعتبر مدرجة هنا بموجب اإلشارة إليها.        

 يقدم الحدث تعويًضا كالتالي: ___________________________________________________________________       

     .________________________________________________________________________________________________________ 

                           ناءيتم تعليق الكل باستث  يخسر الحدث ويدفع مبلغًا بقيمة______________ دوالر على سبيل الغرامة، باإلضافة إلى الرسوم اإلضافية والتقديرات السارية.    

دوالر. وهذا المبلغ مستحق الدفع فوًرا أو وفق األمر القضائي المتعلق بدفع                               دوالر. المبلغ اإلجمالي المستحق، شاماًل الرسوم اإلضافية والتقديرات 

 الغرامات، والمدرج هنا بموجب اإلشارة إليه.

 ة الحدث أو تصريحه لقيادة سيارة أو حقه في قيادة سيارة، أو حقه في طلب رخصة أو الحصول عليها يتم تعليق رخص  

 بموجب إخطار التعليق المدرج بموجب اإلشارة إليه.        

 يتم إطالق سراح الحدث دون شروط.  

 _____ دوالر مقابل( تكلفة العالج الطبي والعقلي على ولي )أولياء( األمر/ الوصي )تقديم تأمين مقابل( )دفع مبلغ __________    

 والصحي وعالج إدمان المخدرات و/ أو االستشارات التي تم تقديمها للحدث في أثناء التزامه أو وجوده تحت المراقبة.        

 ي الشهر( لدعم يدفع ولي )أولياء( األمر )___________________ دوالر في األسبوع( )________________ دوالر ف    

 الحدث في أثناء التزامه )وفق األمر القضائي المنفصل للدعم المدرج هنا(.        

.( M.R.S 15دَّلة بوالية ماين )يتنازل الحدث للوالية عن السالح الناري الذي استخدمه الحدث في أثناء ارتكاب المخالفة )المخالفات( المعروضة أعاله. التشريعات الُمع      

§ 3314(6) 

 393 §.( M.R.S  15محظور على الحدث أن يمتلك سالًحا ناريًّا، أو أن يكون بحوزته، أو أن يكون تحت تصرفه. التشريعات الُمعدَّلة بوالية ماين )    

غير   

 ___________________________________________________________________________________________________ذلك:

 

(، فعلى الحدث أن يقدم عينة من الحمض 6)1574.(. § M.R.S 25إذا كانت إحدى المخالفات الواردة أعاله مخالفة سارية كما هو مذكور في التشريعات الُمعدَّلة بوالية ماين )

 از، يتم ذلك حسب توجيه موظف تقويم مؤسسة األحداث.النووي عند دخوله االحتجاز أو في أي وقت في أثناء ذلك االحتجاز؛ أو إذا لم تكن هناك مدة احتج



 
 

ون تحت تصرفه إذا كان هذا الحظر قد أصبح تحذير: يعدّ انتهاًكا لقانون الوالية وقد يكون انتهاًكا لقانون فيدرالي أن يمتلك الحدث سالًحا ناريًّا أو أن يكون بحوزته أو أن يك

 آخر، أو إذا كان القانون يمنع ذلك.ساريًا في إطار هذا الحكم أو أي أمر قضائي 

ال األحداث، وبتسليم كاتب المحكمة إذا كان ينطبق، فهناك أمر قضائي أيًضا بتسليم الحدث إلى مأمور المقاطعة، الذي سيرسل الحدث إلى منشأة تقويم األحداث أو منشأة العتق

 ل النسخة التزاًما على الحدث.لنسخة معتمدة من هذا الحكم وااللتزام إلى مأمور المقاطعة، وبأن تمث

 

 ___________التاريخ:  __________________________                                                  _______________________________________

 القاضي                                                                                                                                                     

ق عليها: ___________________________________________، الكاتب  نسخة طبق األصل، يَُصدِّّ

JV-007, Rev. 10/15 Arabic 


