بداية جديدة
بعد ال�سجن.

معلومات بلغة سهلة.

لقد قضيت بعض الوقت في السجن.
وتم تحديد العقوبة المتبقية على وضع فترة االختبار.
لديك الفرصة لكي تبدأ من جديد والعيش بدون جرائم.
ولهذا الغرض سوف تحصل على
مرشد خالل فترة االختبار*.
وهو يقوم بدعمك ومساعدتك.
إذا كنت خاض ًعا لفترة الرقابة
القانونية ،فسوف تحصل على
مرشد خالل فترة االختبار.

تعليمات
قد تكون هناك تعليمات.
على سبيل المثال:
• عدم مقابلة أشخاص ُمعينين.
• عدم الذهاب إلى أماكن معينة.
• تجنب مواقف معينة.
• االمتثال اللتزامات اإلبالغ.
• أخذ مواعيد مع طبيب أو ُمعالج.
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لغة سهلة

الطريق من السجن إلى الحرية
األسابيع األولى بعد السجن تكون صعبة.
ونحن ندعمك.
لكي ال ترتكب جريمة.
سوف تحصل على مرشد فترة اختبار بعد أسبوع على أقصى تقدير.
مع مرشد فترة االختبار يمكنك توضيح المكان الذي تحتاج فيه
إلى المساعدة.

ماذا يفعل مرشد فترة االختبار؟

يساعدك.
على سبيل المثال:
• خالل المهام من قِبل المحكمة.
• خالل تخليص اإلجراءات.
والنتائج بالنسبة للضحية.
• الحصول على عروض مساعدة.
سوف تحصل على معلومات.
على سبيل المثال حول أماكن تقديم المشورة.
أو عروض العالج.
لن يتم التحدث عنك.
باستثناء أمام المحكمة.
*نحن نكتب كلمة مرشد االختبار على سبيل المثال،
أيضا مرشدة االختبار.
و ُيقصد بها ً
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ما الذي يجب علينا أن نفعله
تقريرا إلى المحكمة.
يجب علينا أن نكتب
ً
وفي هذا التقرير يتم إيضاح ما إذا كانت رعايتك تسير بشكل جيد.
وما إذا كنت ملتز ًما بالمهام.
إذا ارتكبت جريمة مرة أخرى ،فعلينا
أن نشهد أمام المحكمة.

ناجحا:
يكون االختبار الخاص بك
ً
• إذا لم ترتكب جريمة.
• إذا قمت بأداء المهام من قِبل المحكمة.
• إذا التزمت بالمواعيد مع مرشد فترة
االختبار الخاص بك.
• تتحمل المسؤولية عن تصرفك.

إذا لم تسر األمور بشكل جيد ،فقد تقوم المحكمة بمد فترة
االختبار الخاصة بك.
أو إلغاء فترة االختبار مرة أخرى.
وعندئذ يجب عليك الذهاب إلى السجن.
أيضا من فترة االختبار كفرصة لكي تبدأ من جديد.
استفد ً
لغة سهلة
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معلومات عنا
تعتبر معاونة فترة االختبار ومعاونة المحكمة في بادن فورتمبرغ
من السلطات العامة.
اختصارا.BGBW :
نظرا ألن هذا المصطلح طويل فإنه ُيطلق عليه
ً
ً
مهام  BGBWهي:

• معاونة فترة االختبار.
• معاونة المحكمة.
•	التوفيق بين الجاني
والضحية دون محكمة.
وهذا يعني:
	التسوية بين الجاني والضحية.

تتواجد  BGBWفي جميع أنحاء بادن فورتمبرغ.
جدا منك!
وهو ما يعني أنها قريبة ً
تجد المزيد من المعلومات وبيانات االتصال على اإلنترنت:
www.bgbw.landbw.de
facebook.com/bgbwinfo
xing.to/bgbwinfo
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الصور :صور وكالة .معروضة مع موديل.

معاونة فترة االختبار ومعاونة المحكمة في بادن فورتمبرغ
Rosenbergstraße 122
70193 Stuttgart
هاتف0711 627 69-400 :
فاكس0711 627 69-433 :

بريد إلكترونيinfo@bgbw.bwl.de :

موقع اإلنترنتwww.bgbw.landbw.de :

