
 
نینطاوملا ىواكش تامولعم ةقرو  

 
 كاوكش لح متی نأ عیمجلا ةحلصم نمو .دیاحملا قیبطتلاو ةیلاعفلاو لدعلاب مستت نوناق ذافنإ تامدخ میدقتب Salem County Prosecutor's Office عأ مزتلی

 نم لك قوقح ةیامحو ةلادعلا نامضل تاءارجإلا هذھ میمصت متو .كاوكش يف قیقحتلل ةیمسر تاءارجإ ةطرشلا مسق ىدلو .يروفو لداع لكشب نیعم طباض ءادأ لوح
 :نوناقلا ذافنإ طابضو نینطاوملا

 
 .تقو يأ يف ،ةیوھلا ةلوھجم رداصملا كلذ يف امب ،صخش يأ نم فظوملا / طباضلا كولس ءوس صوصخب ىواكشلا وأ تاغالبلا لوبق بجی .1

 
 .ىوكشلا مدقم فرطلل ةرجھلا ةلاح وأ ةقاعإلا وأ يسنجلا لیملا وأ سنجلا وأ نیدلا وأ ةینثالا وأ قرعلا وأ رمعلا نع رظنلا ضغب ىواكشلا لوبق متی .2

 
 ً.ایعوضوموً الماشً اقیقحت يرجیً اصاخً ابیردت بردم ةیلخاد نوؤش طباض وأ ىلعأ طباض ىلإ كاوكش لاسرإ متیس  .3

 
 .ىرخأ ةمھم تادنتسم وأ تامولعم میدقت وأ ثدح ام لوح لصفم نایب میدقت لالخ نم قیقحتلا يف ةدعاسملا كنم بلُطی دق .4

 
 تامولعم كل مدُقتسو ،كلذ تبلط اذإ ،ةیئاھنلا ھجئاتنو قیقحتلا ةلاح ىلع كعالطإ متیسو .ةقدب نوناقلا ذافنإ طابض دض ىواكشلا عیمج يف قیقحتلا متی .5

 :يھو ،ةیئاھنلا ةجیتنلاب كمالعإ متیس نكلو ،يرس طبضلاب ضورفملا بقاعلاو  .لاصتالا
 

a.  وأ ماعلا بئانلا نع رداص ءارجإ وأ ةسایس وأ ،داشرإ وأ ؛ھیجوت وأ ؛ةحئال وأ ؛نوناق يأ كھتنا طباضلا نأ حضوی ةلدألا ناحجر :ثدح 
 .بیردت وأ ؛ةدعاق وأ ؛ةمئاد لیغشت تاءارجإ وأ ؛ةلاكو لوكوتورب وأ ؛ةعطاقملا يف ماعلا يعدملا

 
b. ثدحی مل موعزملا كولسلا ءوس نأ ىلع لدی ةلدألا ناحجر :ھل ساسأ ال. 

 
c. ءارجإ وأ ،ةسایس وأ ،داشرإ وأ ؛ھیجوت وأ ؛ةحئال وأ ؛نوناق يأ كھتنی مل ھنكلو ،ثدح دق موعزملا كولسلا نأ ةلدألا ناحجر حضوی :ءيرب 

 .بیردت وأ ؛ةدعاق وأ ؛ةمئاد لیغشت تاءارجإ وأ ؛ةلاكو لوكوتورب وأ ؛ةعطاقملا يف ماعلا يعدملا وأ ماعلا بئانلا نع رداص
 

d. ھضحد وأ حوضوب ءاعدالا تابثإل ةیفاك ةلدأ ىلإ قیقحتلا لصوتی مل :ثدحی مل. 
 

 .ةمكحملا يف ةداھشلا كنم بلُطی دق .ةعطاقملاب ماعلا يعدملا راطخإ متیس ،تبكترا دق ةمیرج كانھ نوكت دق ھنأ هانیرجأ يذلا قیقحتلا رھظأ اذإ .6
 

 .مسقلا يف عامتسا ةسلج يف ةداھشلا كنم بلُطی دق ،مسقلا دعاوق كاھتناب طباض ماھتا نع هانیرجأ يذلا قیقحتلا رفسأ اذإ .7
 

 فرصت طباضلا نأ وأ ةحصلا نم اھل ساسأ ال ىوكشلا نأ هانیرجأ يذلا قیقحتلا رھظأ اذإ .8
 .ةلأسملا قلغ متیس ،حیحص لكشب

 
 .ةینلع ةسلج دقع ھیلع ىعدملا طباضلا بلطی مل ام روھمجلا مامأ ةیبیدأتلا عامتسالا تاسلج عیمج قلُغتو ةیرس ةیلخادلا نوؤشلا تاقیقحت .9

 
 لوح ةلئسأ يأ وأ ةیفاضإ تامولعم يأ صوصخب 856-935-7510ىلع Lieutenant Legatie or Sergant Clarke ـب لاصتالا كنكمی  .10

 .ةیضقلا


