
 

 

     الموقع     والية ماين   محكمة األحداث

     رقم الملف   شروط إطالق السراح مع المراقبة   محكمة المقاطعة 
 3314(2) §.( M.R.S 15التشريعات الُمعدَّلة بوالية ماين )    

     مدة المراقبة:             ضد والية ماين

           تاريخ الميالد:  

 

 لقد وضعتك المحكمة تحت المراقبة، وألزمتك بإشراف إدارة التقويم للمدة المحددة أعاله ووفق الشروط المحددة أدناه:

 عليك أن شروط إطالق سراحك مع المراقبة هي كالتالي: 

 . تمتنع عن ارتكاب أي سلوك إجرامي وأي انتهاك للقوانين الفيدرالية وفي الوالية والقوانين المحلية.1 

 ( فوًرا، وتخضع لإلشراف بعد ذلك حسب توجيهات الموظف.JCCO. تخضع إلشراف موظف التقويم في مؤسسة األحداث )2 

 التقويم في مؤسسة األحداث، وتسمح له بزيارتك في أوقات معقولة في منزلك أو في مكان آخر.. تجيب عن كل االستفسارات المنطقية من موظف 3 

  . تحصل على موافقة موظف التقويم بمجتمع مؤسسة األحداث قبل تغيير العنوان أو الوظيفة أو برنامج التعليم.4 

 موظف التقويم في مؤسسة األحداث بأن تغادر الوالية مؤقتًا. . تظل ضمن االختصاص القضائي لهذه الوالية ما لم تحصل على إذن كتابي من5 

 . تتفرغ لبرنامج توظيف/ تعليم معتمد، وتحافظ على الحضور الثابت والمنتظم إلى المدرسة.6 

 . تمتنع عن حيازة أو استخدام شراب مسكر، أو أي عقاقير غير قانونية أو منتجات تبغ.7 

 ساعة. 24ضابط إلنفاذ القانون عند اعتقالك أو احتجازك أو استجوابك، وعليك إبالغ ضابط التقويم في مؤسسة األحداث في جهة االتصال خالل . تذكر أنك تحت المراقبة ألي 8 

 تهام بانتهاك أحكام المراقبة.ا . تتنازل عن بند تسليم المجرمين إلى والية ماين من أي والية في الواليات المتحدة أو مقاطعة كولومبيا أو أي مكان آخر لإلجابة عن أي9 

أو "ب" أو "ج" أو أي أمر آخر يتضمن استخدام  . ال تمتلك أي أسلحة نارية أو أسلحة خطرة أو تحصل عليها أو تستخدمها إذا كنت مدانًا بجريمة قتل من حدث أو بجريمة حدث من الفئة "أ"10 

 سالح ناري.

 شروط أخرى:  عليك أيًضا أن (.M.R.S.) § 1574(6) 25نك وكانت مخالفتك مذكورة في التشريعات الُمعدَّلة بوالية ماين . تقدم عينة حمض نووي إذا كان ذلك مطلوبًا م11 

 دوالر.                                       تدفع إلى إدارة التقويم )أجر مراقبة إلكترونية( )أجر اختبار مخدرات( بقيمة  .12 

 ازة(.ختبار )العشوائيين( للتحقق من وجود )كحول( )مخدرات( )تبغ( )أسلحة نارية( )أسلحة خطيرة( )بناًء على شك منطقي في االستخدام أو الحي. تخضع للتفتيش واال13 

 . ال تمتلك أسلحة نارية أو أسلحة خطرة أو تحصل عليها أو تستخدمها.14 

  (                                           ) )العنف األسري(تذهب إلى استشارات/ عالج )إدمان المخدرات( )نفسي(  .15 

 ( ومحامي المقاطعة والمحكمة.JCCOحسب توجيه موظف التقويم في مؤسسة األحداث؛ وتوافق على الكشف عن أي معلومات عن االستشارات/ العالج لموظفي مؤسسة األحداث ) 

              يض عيادة خارجية( )تدخل كمريض طوعي وتظل بالداخل( في. تخضع للعالج الطبي أو النفسي المتاح )كمر16 

                . 

   أشهر لصالح          خالل_______________________________  دوالر إلى    تدفع تعويًضا بقيمة )قصوى( تبلغ .17 

 .                        كالتالي:____________________ 

دوالر(    دوالر على سبيل )الغرامة( )الرسوم اإلضافية( )التقديرات( و)أتعاب المستشار بالكامل( )أتعاب المستشار بقيمة   تدفع .18 

 أشهر وفق جدول يحدده ويضعه موظف التقويم في مؤسسة األحداث.    خالل   

 الميدانية، أو القارب بمحرك، أو الطائرة( )ما لم تتلقَّ الترخيص المالئم من سكرتير الوالية(.. ال تقم بقيادة أو محاولة قيادة أي مركبة بمحرك )بما في ذلك السيارة 19 

                                     ال تتواصل بأي شكل مع .20 

 وأسرة الشخص )األشخاص( أعاله.             

 روط دون إذن كتابي من موظف التقويم في مؤسسة األحداث.. ال ترتبط بأي شخص آخر يخضع للمراقبة أو إطالق السراح المش21 

 (.JCCOأشهر حسب توجيه موظف التقويم في مؤسسة األحداث )    ساعات من عمل الخدمة العامة خالل      تنفذ .22 

 مع ولي )أولياء( األمر.  تقيم .23 

أو في أي مكان آخر حسب توجيه موظف التقويم في مؤسسة األحداث.  تم بذل جهود          تقيم مع . 24   

نتائج الجهود لحدث سيكون مخالفًا لمصلحة الحدث.  معقولة لمنع أو إزالة الحاجة إلى إخراج الحدث من منزله، أو ال توجد جهود معقولة ضرورية؛ ألن وجود عامل مزعج واستمراريته في منزل ا

_________________________________ )مدة ال .  ستجري مراجعة هذا القرار يوم _________________، مرفقة وتُعتبر مدرجة ضمن هذا األمر القضائيالمعقولة، المؤرخة في 

 شهًرا(. 12تزيد عن 

م حتى         أيام الجمعة والسبت من  ص             م حتى                 من األحد إلى الخميس من    كل يوم . تلتزم بحظر التجول:25 

 تكن بصحبة ولي أمر أو مشرف آخر معين قانونًا؛ ص، ما لم    

 في وظيفة أو تنتقل إلى وظيفة أو منها. تذهب إلى مدرسة أو تنتقل إلى مدرسة أو منها؛    

                          غير ذلك:   .26 

                             

 ضة أيًضا من هذه المحكمة في أثناء مدة مراقبتك.يعتمد تحررك من االعتقال والعقاب في المستقبل بسبب المخالفة )المخالفات( على االلتزام الصارم بشروط المراقبة وأي شروط إضافية مفرو

 هذه الشروط جزء من الحكم.  األمر القضائي من:

 

                 التاريخ:  

 القاضي                              

 أقر بتلقي هذه الشروط وقبولها كما هي مكتوبة.

 

                      المراقب:         الشاهد:

 

ق عليها:    الكاتب       نسخة طبق األصل، يَُصد ِّ
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 مطلوب الكشف عن رقم الضمان االجتماعي في نموذج منفصل


