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TIỂU BANG MAINE  
          
đối với              
                   Ngày sinh:         
Bị đơn 
 

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT CỦA VIỆC PHÓNG THÍCH CÓ GIÁM SÁT 
 

1.  Không liên lạc với __________________________ (nạn nhân), dù trực tiếp hay gián tiếp, hoặc bất kỳ thành viên 
 nào trong gia đình của họ. 
 
2.  Không liên lạc với bất kỳ người nào dưới 18 tuổi mà không có sự giám sát; người giám sát sẽ do người quản chế 
 phê duyệt. 
 
3.  Không có mặt ở bất kỳ nơi nào có trẻ em tụ tập, như, nhưng không giới hạn, sân chơi, chợ phiên hoặc sự kiện 

trường học, khu trò chơi điện tử và công viên. 
 
4.  Không tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cơ sở nào cung cấp dịch vụ trực tiếp cho bất kỳ người nào 
 dưới 18 tuổi. 
 
5.  Đăng ký, tham gia, và hoàn tất, đến khi người quản chế thỏa mãn, chương trình điều trị cho tội phạm tình dục cũng 

như đánh giá và điều trị tâm lý nếu cần; đóng góp chi phí dựa trên khả năng tài chính của quý vị theo quyết định của 
người quản chế. Sử dụng tất cả các loại thuốc được kê toa. 

 
6.  Không xem, nghe, hoặc sở hữu các sản phẩm kích dục, mô tả tình dục, hay các hành động gợi dục, các cuộc biểu 

diễn hay tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào, và cho phép khám xét người, nơi cư ngụ, phương tiện, và tất cả các không 
gian và tài liệu khác, bao gồm thiết bị điện tử và phương tiện lưu trữ và hiển thị khác thuộc sự kiểm soát và quản lý 
của quý vị để làm bằng chứng cho các tài liệu hoặc hoạt động đó. 

 
7.  Không sử dụng hoặc sở hữu các loại thức uống có cồn hoặc thuốc bất hợp pháp, và cho phép khám xét ngẫu nhiên 

và kiểm tra người (bao gồm chất dịch cơ thể và hơi thở), nơi cư ngụ, phương tiện và tất cả các không gian khác thuộc 
sự quản lý hoặc kiểm soát của quý vị để làm bằng chứng về chất hoặc hoạt động bị cấm. 

 
8.  Không sử dụng hệ thống mạng điện tử, những hệ thống kế tục của nó, hoặc bất kỳ hệ thống giao tiếp trực tuyến 

khác mà không có văn bản cho phép của người quản chế. 
 
9.  Cho phép kiểm tra qua máy phát hiện nói dối để theo dõi việc chấp hành theo các điều kiện của chương trình điều 

trị; góp chi phí dựa theo khả năng tài chính theo quyết định của người quản chế. 
 
10.  Cư ngụ tại nơi ở theo sự chấp thuận của người quản chế. 
 
11.  Khác:                            
                               
 
Ngày:                              
                Thẩm phán/Quan tòa 
                               
Bị đơn               Người làm chứng 


