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 PRETRIALمقاطعة ________________________

قوانين كنتاكي المنقحة 189A.005؛ 189A.070؛
189A.200؛ 189A.220؛ 189A.240؛ 189A.250

والية كنتاكي

ال ُم َّدعِ ي

______________________________________________

ال ُم َّد َعى عليه

ضد

العنوان_________________________________________ :

______________________________________________
الجنس             العرق

    تاريخ الميالد

         الطول                الوزن                            رقم رخصة القيادة                         الوالية

وف ًقا لقانون كنتاكي المنقح الفصل  189Aوبأمر من المحكمة ،فقد تم إخطارك بموجب هذا بأن امتيازك لقيادة سيارة  /دراجة نارية في والية
اعتبار ا من هذا اليوم ___________________________________  ،2 ________ ،للسبب (األسباب)
كنتاكي سيتم تعليقه
ً
التالية المحددة في قانون كنتاكي المنقح :189A .200
qرفض المدعى عليه الخضوع إلجراء اختبار تركيز الكحول أو المخدرات ،على النحو المبين في أمر المحكمة الموحد( .ضع عالمـة أمـام بند واحد
فقط) المدعى عليه  qمطلوب q ،ليس مطلوبًا للتقدم إلى المكتب للحصول على ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس بموجب قانون
كنتاكي المنقح (189A.200(3)(a؛
qأدين المدعى عليه بواحدة ( )1أو أكثر من الجرائم السابقة الموضحة في قانون كنتاكي المنقح ( 189A.010(5)(eفي العشر ( )10سنوات التي
سبقت اعتقاله/اعتقالها مباشر ًة .يجب أن يتقدم المدعى عليه إلى المكتب للحصول على ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس بموجب قانون
كنتاكي المنقح (189A.200(3)(b؛
qألغيت رخصة القيادة الخاصة بالمدعى عليه أو عُلقت في حالة واحدة ( )1أو أكثر لرفضه الخضوع إلجراء اختبار الكحول أو المخدرات في السنوات
العشر ( )10التي سبقت اعتقاله مباشر ًة .يجب أن يتقدم المدعى عليه إلى المكتب للحصول على ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس
بموجب قانون كنتاكي المنقح (189A.200(3)(b؛
أو
ً
qكان المدعى عليه متورطا في حادث أدى إلى وفاة أو إصابة جسدية خطيرة ،على النحو المحدد في قانون كنتاكي المنقح  ،500.080لشخص آخر
غير المدعى عليه .ينبغي على المدعى عليه التقدم إلى المكتب للحصول على ترخيص جهاز استشعار نسبة الكحول في التنفس بموجب قانون كنتاكي
المنقح (.189A.200(3)(b
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يجب أن يظل ترخيصك أو امتيازك لقيادة سيارة  /دراجة نارية في والية كنتاكي معل ًقا حتى :تتم تبرئتك ،أو يتم إسقاط جميع الرسوم المُعلقة أو
الحالية بموجب بموجب قانون كنتاكي المنقح  ،189A.010أو تمت إدانتك وقام مكتب النقل بتعليق ترخيصك ،ولكن لن يكون في أي حال من
األحوال لمدة أطول من فترة (فترات) تعليق الترخيص التالية:
 qالمخالفة الثانية خالل فترة  10سنوات =  18شهرً ا
 qالمخالفة األولى خالل فترة  10سنوات =  6أشهر
 qالمخالفة الرابعة خالل فترة  10سنوات =  60شهرً ا
 qالمخالفة الثالثة خالل فترة  10سنوات =  36شهرً ا
ينبغي تقديم أي رخصة قيادة من كنتاكي بحوزتك إلى المحكمة على الفور.
مالحظة للمدعى عليه :لديك الحق في تقديم إلتماس إلعادة النظر قضائيًا بهذا التعليق   .قانون كنتاكي المنقح (189A.200(2
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التوزيع :ملف المحكمة  -أبيض وأصفر

  المدعى عليه  -وردي  

إدارة ترخيص السائقين  -ذهبي

يتطلب قانون كنتاكي المنقح ( 189A.200(5من كاتب الدائرة نقل أي ترخيص تم تسليمه إلى مكتب النقل على الفور.
أرساللنسخة الصفراء المكتملة إلى إدارة ترخيص السائقين عند انتهاء التعليق.
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التاريخ________________________________________               2_______ ،___________________________ :القاضي

تاريخ إنهاء التعليق من قبل المحكمة ___________________________________.
إجمالي عدد األشهر المعلقة ___________.
إجمالي عدد األيام المُعلقة ___________  .
التاريخ  2_______ ،_________________________ :

_______________________________________القاض

