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(DUI) إدانة بالقيادة تحت تأثير الكحول   

 ورقة حقائق

(DUI/DWI)…لقد تمت إدانتك بارتكاب مخالفة القيادة تحت تأثير الكحول 
 ماذا يجب أن تتوقع حدوثه بعد صدور حكم اإلدانة؟

ت واإلجراءات التاليةمسئوال عن تطبيق التدخال (  IDPيعتبر برنامج والية نيوجيرسي للقيادة تحت تأثير الكحول( 

ات النقل لإلدانة في حق األشخاص المتهمين بالقيادة تحت تأثير الكحول أو ما يرتبط به من عقاقير أو مخالفات قيادة القوارب.ومن     ولجنة مركب 

صحةخالل الشراكة بين (DOH) والمكتب اإلداري للمحاكم (AOC) في نيوجيرسي سم ال   ق

 (NJMVC) يقوم برنامج نيوجيرسي للقيادة تحت تأثير الكحول بتنسيق جميع الخدمات المقدمة للعمالء على مستوى، 

 ) الوالية.ويقوم برنامجIDP بتحديد المواعيد لجميع المتهمين بالقيادة تحت تأثير الكحول في المراكز التعليمية على (

القيادة برنامجات وعلى المستوى المحلي وكذلك أعمال المتابعة والتحويالت التي يتم استكمالها في مراكز موارد مستوى الوالي  )IDRC تحت تأثير

 ) الكحول
  أسابيع من تاريخ إدانتك، الرجاء االتصال بمركز االتصال في4ملحوظة:إذا لم تتلقى معلومات جدول مواعيدك خالل 

)IDP( برنامج  
 .(رقم تليفون المركز على الجانب األخر من الورقة)

كنت مدانا  أوإذا كنت مدانا وتحمل رخصة قيادة صادرة من نيوجيرسي ماذا سيحدث في مركز موارد القيادة تحت تأثير الكحول) 

تقيم في محيط ووتحمل رخصة قيادة من خارج الوالية  50 ميال من نيوجيرسي  ). 
كحول أو تهريب عقاقير أو بمخالفة تتعلق بقيادة القوارب في نيوجيرسي أو والية أخرىإذا تمت إدانتك بالقيادة تحت تأثير ال  

)IDP( و )IDRC( ولكنك تحمل رخصة قيادة صادرة عن والية نيوجيرسي يجب عليك الوفاء بمتطلبات كال من برنامجي 

12والبالغ مدته  ( ساعة سيتم  إحتجازك  IDRC تم الحكم عليك باستكمال برنامج كما نص عليه حكم اإلدانة. إذا كان قد  (  

6وستكون ملزما بحضور ورش تعليمية والخضوع لبرنامج متابعة لألشخاص "في خطر" لمدة ال تقل عن  ساعات كل يوم    ( على مستوى  

12على مدار يومين متتاليين )بإجمالي IDRC.المقاطعة ساعة( في برنامج   ( 

عليميةسيتم احتجازك وستكون ملزما بحضور ورش ت (  IDRC(  48أما إذا كان قد تم الحكم عليك بتنفيذ ساعة من برنامج    

 . ساعة متواصلة في منشأة إقليمية48والخضوع لبرنامج متابعة لألشخاص "في خطر" لمدة ال تقل عن 

وأوإلزامك (بتحديد وفي حالة إذا كان قد تم الحكم عليك كمدان لثالث مرة أو مدان متكرر، يجوز للمحكمة أن تقضي بإيداعك السجن IDP بالخضوع

 ) لبرنامج للعالج من اإلدمان في منشأة طبية كمريض داخلي أو كال العقوبتين.وسيقوم برنامج

12موعد للحضور لتنفيذ برنامج ال  )IDRCللمتابعة.وفي جميع األحوال يجب عليك االلتزام بتنفيذ البرنامج ( ساعة في    

) . ت البرنامج إلىويؤدي عدم التزامك بتنفيذ متطلبا  IDP /IDRCودفع الرسوم والوفاء بمتطلبات العالج الخاصة ببرنامج ( 

 .إعاقة استرجاعك للحق في القيادة ويتسبب كذلك في إطالة مدة تعليق رخصة قيادتك

ل المواد           ( مسؤوال عن قد يتم أيضا تحويلك إلى برنامج لعالج اإلدمان لمزيد من التقييم ، وإذا تم تحويلك إلجراء تقييم إلساءة استعما

 ) المخدرة وتم التوصية بعالجك سيكونIDRC متابعتك خالل فترة تلقي العالج.يجب عليك إستكمال هذا البرنامج

 .العالجي كجزء من متطلبات تنفيذ الحكم /اإلدانة الصادرة بحقك

IDRCالتابعة لوالية نيوجيرسي ( وتقيم في منطقة تقع في محيط أحد مراكز إذا كنت مدانا من خارج الوالية ملحوظة :  ( 
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ويجب عليك الحضور في المواعيد المحددةمن نيوجيرسي  (  IDRCسيتم تحديد موعد لك للحضور ألقرب مركز( 

.IDP  جانب برنامج القيادة تحت تأثير الكحول من جانب   

50 إذا كنت تحمل رخصة قيادة صادرة من والية أخرى ومقيم في منطقة تبعد أكثر من ميال عن والية نيوجيرسي   
)IDP  متطلبات وثيقة بإرسال وسيقوم برنامج القيادة تحت تأثير الكحول)  الوالية التي تقيم فيها ستتاح لك الفرصة لإللتزام بمتطلبات البرنامج في

متطلبات المدانمستند  تتلقى لم إذا. اإلدانة وثائق في المدرج عنوانك على بك الخاصة اإلدانة    

60من خارج الوالية بالقيادة تحت تأثير الكحول خالل  الرجاء اإلتصال بمركز اإلتصال على الرقم أدناه يوما من تاريخ اإلدانة  : 

 

IDRC في والية نيوجيرسي وطلب تحديد موعد لك إستكمال متطلبات البرنامج ( يمكنك كذلك اإلتصال بأي مركزملحوظة :  (  

 .التعليمي وسيكون مطلوبا منك إجراء إختبار اإلدمان ومن المحتمل تلقي عالج لإلدمان إذا كنت بحاجة لذلك

 

 العالج من اإلدمان
 )إذا كنت ترغب في العالج وتريد الحصول على قائمة بمقدمي الخدمات العالجية التابعين لبرنامج IDP الرجاء اإلتصال (

اء التفضل بزيارة موقعللقيادة تحت تأثير الكحول في مقاطعتك لمزيد من المعلومات الرج   )IDRCببرنامج ( 

http://nj.gov/health/integratedhealth/ 

يمكنهم (DUII) بالنسبة للمقيمين في نيوجيرسي وبحاجة للمساعدة المالية وتنطبق عليهم بعض المعايير المحددة للحصول على تلك المساعدة قد

تحت تأثير الكحول الحصول على العالج الالزم من خالل صندوق مبادرة القيادة   

الرجاء التفضل بزيارة موقعلمزيد من المعلومات بشأن تلك المبادرة  : 

http://nj.gov/health/integratedhealth/ 

سئلة متعلقة بإستعادة رخصة القيادةأ  : 

رسي على رقملألسئلة المتعلقة برخصة القيادة الرجاء اإلتصال بلجنة سالمة تسيير المركبات في نيوجي 292-7500 (609)    

للحصول على نسخة من سجل مخالفاتك طوال فترة حصولك على رخصة القيادة  في والية نيوجيرسي الرجاء اإلتصال برقمو   

 http://www.state.nj.us/mvc/Licenses/DriverHistory.htm  (: 609أو زيارة الموقع اإللكتروني )6500-292 

 

ل بمحكمة اإلدانة المحلية .يمكن اإلطالع علىالرجاء اإلتصاتدعاءات وخالفه للحصول على نسخ من أوامر المحكمة واإلس  

http://www.judiciary.state.nj.us/dircetory/munctadr.pdfدليل المحكمة من خالل زيارة الموقع اإلليكتروني التالي :   

 : في حالة عدم إمتثالك لمتطلبات اإلدانة سوف
)IDRC مهلة يمنحك  إخطار تحذيري تتلقى 10 أيام عمل للرد على   (      

10إذا لم تتخذ أي إجراء خالل مهلة ال  أيام سوف   :   

ويتم منحك مهلة أخرى مدتها إخطار عدم اإلمتثال تتلقى  -                30 يوما لحل مشكلة متطلبات اإلدانة المعلقة والتي الزمتك بتنفيذها  

                   .المحكمة الصادر عنها الحكم عليك

               .كما قد يتم أيضا إيداعك السجن لمدة يومين إذا قضت المحكمة بذلك -               

30إذا لم تقم بتصحيح أوضاعك بشأن عدم اإلمتثال خالل مهلة ال  -                 يوما الممنوحة لك : سيتم        

مسمىتعليق رخصة قيادتك إلى أجل غير                    .  
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 :معلومات اإلتصال ببرنامج القيادة تحت تأثير الكحول

)IDPعنوان المراسالت البريدية لبرنامج ( 

 برنامج نيوجيرسي للقيادة تحت تأثير الكحول

365ص.ب  ترينتون نيوجيرسي   0365-08625 

)IDPمركز اإلتصال ببرنامج( 
  : تليفون815-3100(609)

8.30ساعات العمل:  واليات المتحدة ص توقيت شرق ال 

4.30إلى  بعد الظهر توقيت شرق الواليات المتحدة   

http://nj.gov/health/integratedhealth/للحصول على مزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع:  
 


