
 عندما تصل إلى مبنى المحكمة، سيتم طرح األسئلة التالية عليك:

 الحلق؟  أو التهاب هل عانيت من الُسعال  •
 هل عانيت من الحّمى أو هل تشعر بالحّمى؟  •
 هل تعاني من ضيق النفس؟  •
 ؟ أو الشم هل تعاني من فقدان حاسة الذوق  •
 الماضية؟  14خالل األيام ال األعراض هذه هل كنت حول أو بقرب أي شخص تظهر عليه  •
 الحجر الصحي؟  أو في هل تعيش مع أي شخص مريض  •
 يوماً؟  14هل كنت خارج الوالية في آخر  •
أو تم نصحك بحجر نفسك من قِبل أي مقدم رعاية صحية أو وكالة    19-هل تم تشخيصك بكوفيد  •

 عامة أو مسؤول صحي عام؟ صحية 

على أي من هذه األسئلة، فقد يُطرح عليك بعض األسئلة المتابعة، وبناًء على اإلجابات على    بنعم إذا أجبت 
هذه األسئلة، فقد يتم السماح لك بالدخول أو سيتم رفض دخولك وتزويدك برقم اتصال حتى تتمكن من  

ر يؤكد أنك ال تعاني من أي من هذه األعراض المشار  الحصول على مساعدة. قد يتم الطلب منك توقيع إقرا
 إليها أعاله. 

إذا رفضت المشاركة في عملية الفحص، فسيتم منعك من الدخول وتزويدك برقم اتصال حتى تتمكن من  
 الحصول على مساعدة. 

وموظفي  ( ولحماية الجمهور  CDCمن أجل االمتثال لتوصيات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها )  

 المحاكم، فإن أي شخص يحاول مخالفة هذه البروتوكوالت سيتم منعه من الدخول من قِبل مارشال قضائي. 

وتعذّر    ،إذا كان لديك جلسة استماع مقررة أو كان مطلوباً منك الحضور إلى إحدى المحاكم في والية ماين
 ي قدماً على النحو التالي: عليك دخول المحكمة نتيجة لهذه البروتوكوالت، فينبغي عليك أن تمض 

 فيرجى االتصال به؛ ،إذا كان يمثلك محامي •

 للتحدث إلى موظف حول قضيتك؛  207- 753- 2999فيرجى االتصال بالرقم   ،إذا كان ال يمثلك محام •

 فاتصل بالرقم  ،مضايقة إذا كنت تبحث عن حماية بسبب سوء معاملة أو حماية من •
 موظف؛ ليساعدك  207- 753- 2999 •

  207- 753-2999فيرجى االتصال بالرقم   ،إذا كنت محامي ومن المقرر أن تحضر إلى المحكمة •
 للتحدث إلى موظف حول قضيتك؛ 

ستبقى هذه التقييدات مفروضة مؤقتاً، إلى أن يتم تحديد سالمة إزالتها. ينبغي على كل من يعتقد أنه تعّرض  
 الصحية الخاص به فوراً. لفيروس كورونا أن يتصل بمقدم الرعاية 


