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GIẤY CHỨNG NHẬN NỘP TIỀN TẠI NGOẠI   ĐƯỢC SỬA ĐỔI 
 

 TÒA ÁN HÌNH SỰ THỐNG NHẤT  TÒA ÁN QUẬN  TÒA ÁN CẤP CAO tại    Sổ ghi án số    
 
TIỂU BANG MAINE đối với           , Bị đơn 
Địa chỉ gửi thư của bị đơn                
Địa chỉ cư ngụ của bị đơn (nếu khác):              
Ngày sinh          
 
Màu tóc  Màu mắt  Chiều cao   Cân nặng   Giới tính   Chủng tộc   
Điện thoại nhà #    Điện thoại nơi làm việc #     Điện thoại di động #     
Đối với các vi phạm Đề mục 29-A, yêu cầu số bằng lái xe        Tiểu bang      
Ngày (các) vi phạm      Địa điểm (các) vi phạm         
(Các) vi phạm, Cấp độ vi phạm, # chuỗi, Đề mục & Phần, Số Theo Dõi Bắt Giữ (ATN)/Số Theo Dõi Cáo Buộc (CTN) của từng lần phạm tội: 
                 
                 
Viên chức và cơ quan thi hành luật:              
Những điều sau đây áp dụng nếu được đánh dấu: 
  CAM KẾT CÁ NHÂN.  Tôi được thả với cam đoan trình diện. 
  KHÔNG ĐẢM BẢO.  Nếu tôi không trình diện theo yêu cầu của Giấy Chứng Nhận Nộp Tiền Tại Ngoại này, tôi sẽ phải nộp cho Tiểu bang một  
  khoản tiền là $    . 
  ĐẢM BẢO.  Để không bị bắt giam, tài sản sau đây sẽ được nộp.  Tài sản là:  
    Tiền mặt với số tiền là $     (xem mặt sau để biết về việc chỉ định quyền sở hữu bên thứ ba) HOẶC 
    Bất động sản (hoặc       ) với giá trị thực là $    . 

   Quyền nắm giữ tiền tại ngoại.  Trong vòng 1 ngày làm việc sau ngày hôm nay.  Trước khi tôi có thể được phóng thích, quyền nắm giữ 
bất động sản phải được ghi chép vào Sổ Đăng Ký Chứng Thư tại quận có bất động sản đó và bằng chứng ghi chép đó phải được nộp lên viên lục sự 
nói trên.  (Ghi chú:  Sổ Đăng Ký Chứng Thư và văn phòng viên lục sự là các văn phòng khác nhau và có thể ở các quận khác nhau.) 

  ĐỒNG THỜI. Tiền tại ngoại này đồng thời là tiền tại ngoại đã được công bố trước đây tại (trình bày tòa án và số sổ ghi án):     
Tôi đồng ý tuân theo các điều kiện phóng thích sau đây miễn là giấy chứng nhận nộp tiền tại ngoại này vẫn có hiệu lực.  Tôi hiểu rằng nếu vi phạm bất 
kỳ điều kiện nào cũng sẽ được xem như là tôi phạm tội, và nếu tôi vi phạm những điều kiện này, tôi sẽ bị bắt giữ, bỏ tù và/hoặc chịu phạt.  
1. Tôi sẽ trình diện tại Tòa Án Hình Sự Thống Nhất tại            
 ở    (Thành phố/Thị trấn),    (Quận) Maine, ĐT # (207)    ,  
 vào      lúc     (a.m.) (p.m.) và vào bất kỳ ngày giờ nào khác và tại tòa án mà thẩm phán, 

quan tòa hoặc viên lục sự yêu cầu tôi trình diện. 
2. Tôi sẽ không phạm tội và không vi phạm bất kỳ lệnh bảo vệ khỏi sự lạm dụng. 
3. Tôi sẽ gửi văn bản thông báo ngay lập tức về bất kỳ thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại nào của tôi cho tòa án nói trên. 
4. Tôi khước từ việc dẫn độ về Tiểu bang Maine từ bất kỳ Tiểu bang nào khác tại Hoa kỳ, từ Quận Columbia, từ bất kỳ hạt nào tại Hoa Kỳ, và từ bất kỳ 

quyền tài phán nào khác, đối với việc truy tố (các) cáo buộc nói trên. 
Các điều kiện khác mà tôi đồng ý tuân theo, nếu được đánh dấu. Tôi sẽ 

 không uống bất kỳ loại thức uống có cồn nào hoặc sử dụng thuốc bất hợp pháp  không sở hữu bất kỳ loại thức uống có cồn nào hoặc thuốc bất  
 hợp pháp 

 không sở hữu bất kỳ loại vũ khí nguy hiểm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, súng. 
 Để xác định xem tôi có vi phạm bất kỳ quy định ngăn cấm nào của giấy chứng nhận này không về các loại thức uống có cồn, thuốc bất hợp pháp hoặc vũ 

khí nguy hiểm, tôi sẽ đồng ý cho phép khám xét người, phương tiện và nơi cư ngụ của tôi, cũng như tiến hành xét nghiệm hóa học, nếu thích hợp  
   vào bất kỳ lúc nào mà không cần có sự nghi ngờ hợp lý hoặc chứng cứ hợp lý   khi có sự nghi ngờ hợp lý. 

 tham gia vào chương trình theo dõi bằng điện tử. 
 tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với (tên và ngày sinh)          

              trừ khi cần thiết 
    để tư vấn;    thanh toán tiền trợ cấp nuôi con;    để liên lạc với trẻ;    qua điện thoại;        
   và không bước vào bất kỳ    nơi cư ngụ     nới làm việc     nơi học hành của bất kỳ người nào kể trên 
   trừ một lần đi cùng với viên chức cảnh sát để lấy lại tài sản cá nhân của bị đơn. 

 không vận hành bất kỳ phương tiện cơ giới nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào    trừ khi được cấp phép hợp pháp làm như vậy. 
 Bị đơn không được phóng thích trừ khi thỏa thuận tại ngoại có sự giám sát được thi hành và phê duyệt bởi Tòa Án. Bị đơn phải tuân theo các 

điều kiện của thỏa thuận. 
                 
 Vì đây là một điều kiện cho việc phóng thích của tôi, tôi sẽ phải tuân theo bất kỳ (các) điều kiện nào được trình bày trong mẫu Điều Kiện Phóng Thích. 
 TIỀN MẶT BẢO LÃNH TẠI NGOẠI ĐÃ ĐƯỢC NIÊM YẾT BỞI BÊN THỨ BA 

Tôi đã đọc và hiểu rõ mọi nghĩa vụ của mình theo giấy chứng nhận này.  Bị đơn:         
Tôi đã giải thích các nghĩa vụ của bị đơn (và của người bảo lãnh/bên thứ ba, nếu thích hợp) theo giấy chứng nhận này vào ngày này và sẽ cung cấp một bản 
mẫu đơn này cho bị đơn và người bảo lãnh/bên thứ ba ngay sau khi ký tên.  
Ngày:      lúc   am / pm.            
tại      , Maine.    Thẩm phán/Quan tòa/Viên lục sự/Ủy viên tại ngoại Tên viết chữ in của Ủy viên tại ngoại 

 
ỦY VIÊN TẠI NGOẠI 

Yêu cầu tiết lộ Số An Sinh Xã Hội trong mẫu riêng biệt 


