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 العدل وزارة

 السجون مدیریة

 لومباردیا في اإلقلیمیة اإلدارة

 _____________  سجن

 التربوي القسم

SCHEDA DI INIZIO OSSERVAZIONE 

 
 المراقبة إضبارة بدایة

 

 البیانات الشخصیة والقانونیة

 

  اإلسم واللقب

بتاریخ  المولود/المولودة في  

 (التاریخ)  (البلدیة/المحافظة) 

  الرقم المالي

   C.U.Iالرقم الكودي 

  محل اإلقامة
 ، المفتاح البریدي)(شارع، رقم، مدینة( 

 

  الموطن
 )مةقاكان مختلف عن محل اٌال  إذا(فقط 

 

 لدى
 (اإلسم واللقب)

 

 مستوى القربة
 (القربة / زوج / زوجة / عیش مشترك) 

  ال توجد عالقة قربة 

  لإلتصال
 (رقم ھاتف / برید إلكتروني)

 

  الحالة المدنیة (متزوج/عازب)

  (1 تاریخ المیالد   عدد األبناء

  (2 تاریخ المیالد  

  (3 تاریخ المیالد  

  (4 تاریخ المیالد  

عدد أبناء من تتعایش 
 معھم

  (1  االسم واللقب وتاریخ المیالد 

  (2  االسم واللقب وتاریخ المیالد  

  (3  االسم واللقب وتاریخ المیالد  

Allegato n. 1 
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  (4  االسم واللقب وتاریخ المیالد  

   ال  □ نعم  □  بطاقة تعریف أو ما في حكمھا

  بإنتظار تجدید اإلقامة  □ ال  □ نعم  □ إقامة

 286رقم من المرسوم اإلشتراعي  16ھل ترید أن یتم إبعادك والعودة إلى بلدك األصلي بحریة بموجب المادة 
  ال  □ نعم  □ م25/07/1998لبصلدر بتاریھ 

 تذّكر:إذا جاوبت "نعم" 
 أن الحكم ینبغي أن یكون نھائیاً  )1
 أنھ ینبغي التعّرف علیھا وتحدید ھویتك )2
 أنھ ینبغي أن تكون غیر نظامي أو مھاجر سّري )3
 ینبغي أن ال تزید المحكومیة الباقیة على سنتین إثنتین )4
من قانون اصول المحاكمات  407من المادة  2الفقرة ) من aأنھ الجنحة ینبغي أن ینص علیھا الحرف  )5

 (4bis OP)الئحة السجون مكرر من  4الجنائیة الذي یشمل الجنح المنصوص عنھا في المادة 

   

  ال  □ نعم  □ ھل ترغب في الحصول على المعلومات حول إمكانیة تنفیذ العقوبة في بلدك األصلي؟

   إذا جاوبت "نعم" تذكر:
 ، إذاأوروبا في أن ذلك ممكن

 كان الحكم نھائي )1
 سنوات 3كانت الجنحة التي صدر بشأنھا الحكم تنص على عقوبة ال تقل عن  )2
 أشھر 6اكانت لعقوبة المتبقیة ال تقل عن  )3

سابقاً) لإلطالع على  FD 909/2008( 161/2000راجع المرسوم اإلشتراعي رقم لإلطالع على اإلجراءات 
  www.giustizia.it قائمة البلدان المنتسبة راجع

 
   إذا جاوبت "نعم" تذكر:

م حول 1983تعتمد ھذا القرار تسري معاھدة ستراسبورغ لعام  وفي البلدان األوروبیة التي لم   أن خارج أوروبا
  التشریعات المبرمة بموجب إتفاقیات ثنائیة والتي یمكن العثور علیھا على الموقعنقل المحكومین أو 

www.giustizia.it  
  
 

   

     ال  □ نعم  □  : .bis O.P 4  :الجنحة

 
  من حیث اإلجازات

مكرر مكرر مكرر من  30مكرر مكرر والمادة  30المادة (
 )OPالئحة السجون (

     ال  □ نعم  □

     ال  □ نعم  □  اإلجراءات البدیلةمن حیث  

 جنح جنسیة
 (سنة واحدة تحت الرقابة)

      ال  □ نعم  □

(في حال لم الوضعیة القضائیة حتى المختلطة 
یكن الحكم نھائي، تحت اإلقامة الجبریة، منع أو 

أمام الشرطة  واجب السكن، واجب الحضور
ن المنزل العائلي، تحریم القضائیة، اإلبعاد ع

اإلقتراب من أماكن تواجد األشخاص المعتدى 
 علیھم)

 

 بدایة الحكم
 

 نھایة الحكم
 

  إجازات و/أو إجراءات بدیلة سابقة وإحتمال إلغاءھا
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التقاریر التأدیبیة (اذكر تاریخھا والعقوبات التي تم 
 إنزالھا)

 

 

  الموظف القضائي التربوي

  تاریخ بدء المراقبة
المحتمل إلجتماع اللجنة التاریخ 

المكلفة بإعداد التقریر النھائي 
  حول المراقبة

 

 

 الوضع الشخصي

المستوى الدراسي  

الدورات المدرسیة أو التأھیلیة التي 

 تمت متابعتھا

 

 
حدد مكان ( تجارب العمل خارج السجن

  عملك اآلن)

 

 

   تجارب العمل خارج السجن

 
 مشاكل صحیة معلومة

 

 مشاكل صحیة تم التبلیغ عنھا

 

 ال  □ نعم □ مدمن كحول ال  □ نعم  □ مدمن مخدرات

شھادة اإلدمان على المخدرات/ 
 شھادة اإلدمان عاى الكحول

   ال  □ نعم  □

شھادة حول ما إذا كان البرنامج 
 ناسبالعالجي م

   ال  □ نعم  □

 ال  □ نعم  □ البرامج العالجیة الجاریة
الجواب نعم، إذا كان 

  ما ھي ھذه البرامج

   غیر المكلفة  □  المكلفة □  الوحدة العمالنیة:
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   غیر المكلفة  □ المكلفة □ ):CPSالمركز النفسي اإلجتماعي (

   غیر المكلفة  □ المكلفة □ ):SERTجھاز معالجة اإلدمان (

   خدمات محلیة اخرى معنیة

  القسم المكلف بمتابعتھ

لزیارتھ (اذكر االسم واللقب من یأتي 
 ودرجة القربة)؟

 

  تاریخ الجلسنة إن  كان ھنالك جلسة

   ال  □ نعم  □ ھل دفع الضمانة التي نص علیھا الحكم؟

  مالحظات اخرى

 

 ………………………………………………… توقیع الموظف التربوي القضائي

 

  إن الموقع أدناه

 (اذكر االسم واللقب)

  األنشطة اإلفرادیة والجماعیة التي یتم تنظیمھا داخل ھذا المكان زبالمشاركة النشطة في مراقبة الشخصیة.یلتزم بالمشاركة في 

 .………………………………………………  توقیع                                                                                                              

 

  إن الموقع أدناه

 (اذكر االسم واللقب)

 یقر بأنھ ال یرید المشاركة في مراقبة الشخصیة

 .………………………………………………  توقیع

                      من الئحة السجن 13بعد اإلطالع نأمر بضم ھذه اإلضبارة إلى ملف السجین الشخصي وبإجراء المخابرات الخاصة ببدء المراقبة بموجب المادة 

                                                                                         

 ..…………………………………………المدیر   

 المرفقات (مخصص للمكتب):

 الوضعیة القضائیة □

 الحكم الصادر و/أو تراكم أحكام □
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 ال  □

 

 القضایا التي لم یتم البت بھا بعد □

 الصحیفة الجنائیة / السجل العدلي □

 المزید من المستندات المتوفرة: □

1)  

2)  

3)  

 محامي الدفاع المعیّن ______________________  نعم   □ ال  □

  االسم واللقب والنقابة التي ینتمي إلھا 


