
OCP (04/12) Petition to Seal - Arabic (12/15)

السجالت  قفالالتماس إل

One Ashburton Place, Rm. 405, Boston, MA 02108إلى:  مأمور المراقبة، 

، يتعين عليك توقيع الشهادة المشفوعة بالقسم المرقمة المطابقة أدناه.3أو  2أو  1حدد المربع )المربعات( المناسب. عند اختيار المربعات 

الجزء أ

1 - 4

1  100القسمB -  انتهت قضايا الجنوح )األحداث( وجميع عناصر العقوبات وأي إجراءات مثول الحقة أمام276الفصل .

سنوات من هذا الطلب. 3المحكمة قبل 

2
5. انتهت قضايا الجنح وجميع عناصر العقوبات وأي إجراءات مثول الحقة أمام المحكمة قبل 276الفصل  - 100Aالقسم 

سنوات من هذا الطلب )أو الجرائم التي كانت جناية عند ارتكابها وأصبحت حالًيا جنًحا(.

3
جراءات مثول الحقة أمام المحكمة قبل. انتهت قضايا الجنايات وجميع عناصر العقوبات وأي إ276الفصل  - 100Aالقسم 

سنة من هذا الطلب. 15سنوات من هذا الطلب. بالنسبة للجرائم الجنسية المؤهلة، فقد انتهت القضايا قبل  10

4
. الجريمة المسجلة لم تعد جريمة، باستثناء عناصر الجريمة التي استمرت في تصنيفها باعتبارها276الفصل  - 100Aالقسم 

جريمة تحت تسمية مختلفة.

_____________________ تاريخ الميالد:  ___________________________________________  اطبع 
االسم األوسط االسم األول االسم األخير

_________________________________________________________ االسم المستعار/االسم قبل الزواج/االسم السابق 

_____________________________________________________________________ العنوان البريدي 
الرمز البريديالواليةالمدينة

_______________ تاريخ الميالد ________________ رقم الضمان االجتماعي  _________________________ المهنة 

اسم الزوج/الزوجة ________________ اسم األم قبل الزواج    ________________ اسم األب

____________________________________________________________________ توقيع مقدم االلتماس

 1973من قوانين عام  322، والفصل 1972قوانين عام من  404، والفصل 1971من قوانين عام  686، كما هو محدد بالفصل 100Bو 100A، القسمان 276وفًقا لنصوص الفصل 
السجالت الجنائية لمثولي أمام محكمة ماساتشوستس للكبار و/أو األحداث، إلى جانب إخفاء القرارات النهائية للمحكمة على  قفالإ، على التوالي، أطالب ب2010من قوانين عام  256والفصل 

 الفور.

1.
إلى حد علمي:

إجراءات مثولي أمام محكمة الجنوح أو القرارات النهائية للمحكمة بما في ذلك أي فترة إشراف أو مراقبة من المحكمة، اإليداع أو إطالق  أ( انتهت جميع
 سنوات من هذا الطلب؛ ب( لم يصدر ضدي حكم في قضية جنوح أو لم تثبت إدانتي بأي 3السراح المشروط، السجالت المقرر إخفاؤها، قبل مدة ال تقل 

ًرا ولم يتم سجني جريمة جنائية داخل الوالية في السنوات الثالث السابقة لهذا الطلب باستثناء جرائم السيارات التي ال تتجاوز عقوبتها غرامة خمسين دوال
تي بأي جريمة جنائية في بموجب أي عقوبة أو جنوح داخل الوالية خالل السنوات الثالث السابقة؛ ج( لم يصدر ضدي حكم في قضية جنوح أو لم تثبت إدان

ي عقوبة أو جنوح أي والية أخرى أو في نطاق الواليات المتحدة أو في أي محكمة فيدرالية باستثناء جرائم السيارات المذكورة أعاله ولم يتم سجني بموجب أ
 في أي والية أو مقاطعة خالل السنوات الثالث السابقة.

 التوقيع تحت طائلة عقوبات الحنث باليمين، 

 _____________________________
توقيع مقدم االلتماس 

2.

3.

إلى حد علمي:

 5عن أي جنحة، قبل مدة ال تقل عن  إعتقالأ( وقعت جميع سجالت إجراءات مثولي أمام المحكمة والقرارات النهائية للمحكمة بما في ذلك أي فترة سجن أو 
أي  سنوات من هذا الطلب؛ ب( وقعت جميع سجالت إجراءات مثولي أمام المحكمة والقرارات النهائية للمحكمة بما في ذلك أي فترة سجن أو حبس عن

في السنوات الخمس السابقة لهذا الطلب في حالة  سنوات من هذا الطلب؛ ج( لم تثبت إدانتي بأي جريمة جنائية داخل الوالية 10جنحة، قبل مدة ال تقل عن 
ًرا؛ د( لم تثبت إدانتي الجنح، وفي السنوات العشر السابقة لهذا الطلب في حالة الجنايات، باستثناء جرائم السيارات التي ال تتجاوز عقوبتها غرامة خمسين دوال

و في أي محكمة فيدرالية باستثناء جرائم السيارات المذكورة أعاله ولم يتم سجني في أي بأي جريمة جنائية في أي والية أخرى أو في نطاق الواليات المتحدة أ
ال يشمل سجلي  والية أو مقاطعة في السنوات الخمس السابقة لهذا الطلب في حالة الجنح، وفي السنوات العشر السابقة لهذا الطلب في حالة الجنايات؛ هـ(

أو  268أو انتهاكات الفصل  140، بما يشمل الفصل H 131-121عليها القسم أو إدانات بانتهاكات األقسام إدانات بجرائم أخرى بخالف التي ينطبق 
 .A 268الفصل 

 التوقيع تحت طائلة عقوبات الحنث باليمين، 

 _____________________________
توقيع مقدم االلتماس 

ال يجب على مقدم االلتماس الكتابة تحت هذا السطر
01020304 االلتماس مقبول/مرفوض

 مقبول )نسخة للكاتب ومكتب المراقبة(
سبب الرفض )نسخة إلى مقدم االلتماس فقط(
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