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CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA LỆNH TẠM THA
ORDER OF PAROLE CONDITIONS

Tạm tha là thời gian giám sát tiếp theo việc phóng thích khỏi nơi giam giữ. Các điều kiện và/hoặc giới hạn nhất định sẽ được đặt vào việc
di chuyển và hoạt động của quý vị trong cộng đồng mà quý vị được tạm tha. Trong thời gian đang tạm tha, yêu cầu bạn phải tuân theo các
điều kiện sau đây:
1. Chấp nhận các dịch vụ hiện có về y tế, tâm thần, ma túy/rượu, tội xâm hại tình dục, sức khỏe tâm thần, và các dịch vụ khác có liên
quan đến tội xâm hại như được định rõ:
2. Trình diện trực tiếp với Viên Chức Đặc Trách Tạm Tha được chỉ định và/hoặc người chỉ định của bạn như được định rõ (Tạm Tha
Đặc Biệt: không dưới mỗi tuần):
3. Tránh tiếp xúc với những người và/hoặc hạng người riêng biệt như được định rõ:
4. Theo đuổi một khóa học, đào tạo ngành nghề, hoặc việc làm như được định rõ:
5. Chịu sự giám sát điện tử như được định rõ:
6. Thực hiện dịch vụ cộng đồng như được định rõ:
7. Ở trong các khu vực được giới hạn theo quy định như được định rõ:
8. Có mặt tại một địa chỉ cụ thể trong số giờ được định rõ:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Thông báo cho Viên Chức Đặc Trách Tạm Tha của bạn về địa chỉ hiện tại của bạn và bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ.
Chi trả bất kỳ số tiền phạt và/hoặc bồi thường theo lệnh tòa.
Tránh sử dụng ma túy và rượu một cách bất hợp pháp và phải chịu sự phân tích nước tiểu ngẫu nhiên.
Tránh sở hữu súng cầm tay hoặc sử dụng một loại vũ khí gây chết người.
Tránh vi phạm các tội mới.
Tuân theo các điều kiện bổ sung sau đây được viên chức đặc trách tạm tha của bạn cho rằng thích hợp:
Tuân theo tất cả luật lệ và tránh bất kỳ hành vi nào đe dọa an ninh công cộng (chỉ sử dụng dành cho Tạm Tha Đặc Biệt).
Đáp ứng tất cả các yêu cầu khác liên quan đến chương trình giám sát đặc biệt của bạn bao gồm (chỉ sử dụng dành cho Tạm
Tha Đặc Biệt):

Bất kỳ thay đổi nào trong các điều kiện tạm tha trên đây sẽ yêu cầu một cuộc họp giữa bạn và Viên Chức Đặc Trách Tạm Tha được chỉ
định của bạn.
LƯU Ý: Không thể thay đổi mục 12 và 13.
CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TẠM THA: I Tôi đã xem xét lại các điều kiện trên đây với Viên Chức Đặc Trách Tạm Tha của tôi và tôi
hiểu các điều kiện này. Tôi hiểu rằng hành vi vi phạm bất kỳ điều kiện nào trên đây có thể
dẫn đến một hình phạt hoặc các hình phạt theo RCW 13.40.210 cho phép. Tôi cũng hiểu
rằng bất kỳ hành vi vi phạm luật lệ nào có thể đưa tôi ra tòa trở lại.
Chữ Ký Người Được Tạm Tha: ________________________________________________

Ngày:

Chữ Ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ, Nhân Chứng: _________________________________

Ngày:

Chữ Ký Viên Chức Đặc Trách Tạm Tha: _________________________________________

Ngày:

Các điều kiện tạm tha như được vạch rõ trong tài liệu này được giới chức thẩm quyền của Sở Quản Trị Cải Huấn Thiếu Nhi thiết
lập theo RCW 13.40.210 và 13.40.320(8).
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