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موافقة على تسجيل اتهام جنائي بعد ثبوت ارتكاب الجريمة أو صدور 
 حكم بذلك وفًقا   

 (e)28لقوانين ماساتشوستس لإلجراءات الجنائية . 

محكمة ماساشوستس االبتدائية
 إدارة محكمة األحداث

القسماسم المدعى عليه/الحدث

التهمة )التهم( المقرر تسجيلهارقم )أرقام( الدعوى:

موافقة الحدث/المدعى عليه على تسجيل التهم 

لقد أُبلغت في  أوافق أنا، الحدث/المدعى عليه المذكور أعاله، بحرية وطواعية على تسجيل هذه التهمة )التهم( المذكورة أعاله بالشروط المذكورة أدناه.
 جلسة مفتوحة أن:

السجالت وتلقي عقوبة على أي من هذه التهم في أي وقت )أو إذا تم تحديد تاريخ انتهاء أدناه، في أي لدي الحق في مطالبة المحكمة بإزالة التهم من  .1
وقت حتى ذلك التاريخ(.

نتهاء للمدعي العام الحق في مطالبة المحكمة بإزالة التهم من السجالت وفرض عقوبة على أي من هذه التهم في أي وقت )أو إذا تم تحديد تاريخ ا .2
أي وقت حتى ذلك التاريخ(. للمدعي العام أن يطلب ذلكأدناه، في 

a.  إذا تم إلغاء أو إبطال حكم قضائي/إدانة أو عقوبة ذات صلة، أو 

b.  إذا أثبت المدعي العام برجحان األدلة أنني ارتكبت جريمة جنائية بعد تسجيل هذه التهم، أو 

c. )اث )الحدث( التالية قد وقعت: إذا أثبت المدعي العام برجحان األدلة أن أي من األحد )اختياري

ه القضية.أدرك أنه إذا تمت إزالة أي من هذه التهم من السجالت، فقد أحاكم/ أتلقى عقوبة على هذه التهمة، وهذا قد يؤدي إلى عقوبة إضافية في هذ .3

 )التاريخ(: قد ال تتم إزالة هذه التهم من السجالت بعد اختياري .4

 طلبات أو معلومات إضافية:    .5

 )إذا كان متاًحا(توقيع المترجم 
لقد ترجمت هذه الوثيقة للحدث/للمدعى عليه

توقيع الحدث/المدعى عليهالتاريخ
X 

موافقة حكومة الوالية على تسجيل التهم

توقيع المدعي العامتوقيع القاضي
X
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