TIỂU BANG MAINE

ĐIỀU KIỆN ÁN TREO

TÒA ÁN:

, (Cấp cao) (Quận) (Thống nhất)

Sổ ghi án số
Yêu cầu tiết lộ Số SS trong mẫu riêng biệt

BỊ ĐƠN
Ngày sinh
Quý vị đã bị kết án phạm tội
thuộc cấp độ
. Quý vị được hưởng án treo và chịu sự giám sát của Sở Cải Huấn trong thời gian
(tháng) (năm)
theo các điều kiện dưới đây.
ĐIỀU KIỆN ÁN TREO NHƯ SAU: QUÝ VỊ SẼ
1. không có bất kỳ hành vi phạm tội và vi phạm luật hình sự nào của liên bang, tiểu bang và địa phương.
2. trình diện người quản chế ngay lập tức và sau đó theo yêu cầu và trong vòng 48 giờ kể từ khi được ra tù.
3. trả lời mọi câu hỏi của người quản chế và cho phép người quản chế đến nhà của quý vị hoặc bất kỳ nơi nào khác.
4. xin phép người quản chế trước khi thay đổi địa chỉ hoặc công việc của quý vị.
5. không rời khỏi Tiểu bang Maine mà không có văn bản cho phép của người quản chế.
6. duy trì công việc và hết mình với công việc hoặc chương trình giáo dục được chấp thuận.
7. không sở hữu hay sử dụng thuốc bất hợp pháp và không sở hữu hoặc sử dụng rượu (quá mức).
8. tự xác định là người hưởng án treo với bất kỳ viên chức thi hành pháp luật nào nếu quý vị bị bắt giữ hoặc bị chất vấn vì bất kỳ lý do nào và
thông báo với người quản chế của quý vị về việc liên lạc đó trong vòng 24 giờ.
9. khước từ việc dẫn độ trở lại Tiểu bang Maine từ bất kỳ nơi nào khác.
10. không sở hữu, tàng trữ hoặc sử dụng bất kỳ loại súng hoặc vũ khí nguy hiểm nào nếu quý vị đã từng bị kết án phạm tội tại bất kỳ quyền tài
phán nào với hình phạt có khả năng là một năm hoặc hơn hoặc bất kỳ tội phạm nào liên quan đến bạo hành gia đình hoặc sử dụng súng
hoặc vũ khí nguy hiểm.
11. thanh toán cho Sở Cải Huấn phí giám sát hành chính là $
một tháng.
12. cung cấp mẫu ADN nếu bị kết án phạm tội được liệt kê trong 25 M.R.S §1574.
13. thanh toán cho Sở Cải Huấn (phí theo dõi điện tử) (phí kiểm tra chất) số tiền là $
.
14. không sở hữu, tàng trữ hoặc sử dụng bất kỳ loại súng hoặc vũ khí nguy hiểm nào.
15. cho phép khám xét và kiểm tra (rượu) (thuốc) (súng) (vũ khí nguy hiểm) (tài liệu khiêu dâm/tục tĩu)
(
) tùy theo quyết định của người quản chế hoặc viên chức thi hành pháp luật.
16. hoàn thành chương trình (đánh giá và) tư vấn và điều trị với tư cách là (bệnh nhân ngoại trú / bệnh nhân nội trú) (tại hoặc cơ sở tương tự)
theo lệnh của người quản chế đối với các vấn đề (lạm dụng chất) (tội phạm tình dục) (tâm lý) (can thiệp dành cho người hành hung được
chứng nhận) (kiểm soát sự tức giận) (y tế) (
) và ký bất kỳ văn bản phóng thích nào do người quản chế yêu cầu.
17. bồi thường với số tiền [tối đa] là $
thông qua (Sở Cải Huấn) (Văn Phòng Luật Sư
Quận) trước ngày
vì lợi ích của
(chung và riêng với
) Các đợt thanh toán $
sẽ được thực hiện
(hai tuần một lần) (hàng tháng).
18. trả đầy đủ tất cả các khoản tiền phạt, phí, phụ phí và đánh giá (và phí luật sư theo lệnh yêu cầu) cho viên lục sự không quá
(ngày), theo kế hoạch do tòa án hoặc người quản chế ấn định.
19. không vận hành hay cố gắng vận hành bất kỳ phương tiện động cơ nào (bao gồm ATV, xe chạy trên tuyết, xuồng máy, thuyền máy hoặc
máy bay) (cho đến khi được Bộ Trưởng cấp phép thích hợp).
20. không liên quan đến bất kỳ người nào khác đang hưởng án treo hoặc được tha mà không có văn bản cho phép từ người quản chế.
21. không liên lạc với trẻ em
trai
gái dưới
tuổi dù trực tiếp hay
gián tiếp, hoặc vào nơi cư ngụ, chỗ
làm, hoặc chỗ học của
(và gia đình của họ) trừ khi có văn bản cho phép của
người quản chế và theo lệnh của tòa án.
22. không có mặt tại cơ sở phục vụ rượu để tiêu thụ tại cơ sở (sau
AM / PM).
23. hỗ trợ người phụ thuộc và đáp ứng trách nhiệm gia đình.
24. không xem hoặc tàng trữ tài liệu khiêu dâm/tục tĩu hoặc sử dụng hệ thống mạng điện tử.
25. không có bất kỳ quyền lợi sở hữu nào trong bất kỳ tài khoản ngân hàng nào trừ khi được người quản chế ủy quyền bằng văn bản.
26. trình diện để xem xét lại bản án định kỳ theo hướng dẫn của tòa án hoặc người quản chế.
27. tham gia vào chương trình theo dõi bằng điện tử.
28. thực hiện

giờ lao động công ích trong vòng

tháng theo hướng dẫn của người quản chế.

29. Khác:
Nếu quý vị vi phạm hoặc không hoàn thành bất kỳ điều kiện nào nói trên, quý vị có thể bị bắt giữ, có thể bị hủy bỏ án treo và quý vị có thể
được yêu cầu thụ án thời hạn tù giam hoặc tạm giam còn lại.
LỆNH: Mọi điều kiện án treo được kết hợp trong bản án và sổ ghi án theo tham chiếu.
Ngày:
Thẩm phán/ Quan tòa:
Tôi công nhận đã nhận các điều kiện này và chấp nhận theo đúng những gì đã trình bày.
Người làm chứng:

Người bị quản chế:
Màu trắng--Dành cho Tòa án / Màu vàng--Dành cho người quản chế / Màu hồng--Người bị quản chế
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