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 نیو جیرسي أرض فرص العمل المتساویة

 (DUI) صحیفة وقائع إدانة القیادة تحت تأثیر الكحول
 

) لألشخاص المدانین IDRC) بنیو جیرسي مسؤولیة وضع جدول زمني لتدخالت مركز الموارد للسائق في حالة سكر (IDPیتولى برنامج القیادة أثناء السكر (
لصلة. من خالل الشراكة بین إدارة الخدمات اإلنسانیة والمكتب اإلداري للمحاكم بالقیادة أثناء شرب الكحول أو القیادة المرتبطة بالمخدرات والجرائم ذات ا

)AOC ولجنة نیوجیرسي للسیارات ((NJMVC) یقوم برنامج القیادة أثناء السكر بتنسیق خدمات مركز الموارد للسائق في حالة سكر للعمالء على مستوى ،
 الوالیة.

 
 حالة سكر؟ ما الذي یحدث في مركز الموارد للسائق في

درات أو أي إذا كنت تعیش في والیة نیو جیرسي وتمت إدانتك بارتكاب جریمة تتعلق بالكحول أو المخدرات أو ركوب الزوارق أثناء السكر أو تعاطي المخ
ادة أثناء السكر/مركز الموارد جریمة ذات صلة في نیوجیرسي أو في أي والیة أخرى، أثناء الترخیص من نیوجیرسي، فیجب علیك تلبیة متطلبات برنامج القی

ساعة  48أو  12للسائق في حالة سكر كما حكمت علیك المحكمة المدانة. ستتلقى إخطاًرا مجدوالً للحضور إلى مركز الموارد للسائق في حالة سكر لمدة 
 المحددة لمقاطعتك.

 
التحفظ علیك، وستتلقى فحص "المعرضین للخطر"، وستحضر  ساعة، فسیتم 12إذا ُحكم علیك ببرنامج مركز الموارد للسائق في حالة سكر مدتھ  •

ساعة) في مركز الموارد للسائق في حالة سكر  12برنامًجا تعلیمیًا للتدخل المبكر لمدة ست ساعات على األقل في یومین متتالیین (ما مجموعھ 
 الموجود في مقاطعتك.  

ساعة، فسیتم التحفظ علیك، وستتلقى فحص "المعرضین للخطر"، وستحضر  12مدتھ ُحكم علیك ببرنامج مركز الموارد للسائق في حالة سكر  إذا •
 في منشأة إقلیمیة تحددھا مقاطعتك. المتتالیةساعة  48برنامًجا تعلیمیًا للتدخل المبكر خالل فترة 

اخلي أو ببرنتمج مركز الموارد للسائق في حالة إذا كنت مجرًما للمرة الثالثة ومجرًما معتادًا، فیجوز للمحكمة أن تحكم علیك بالسجن أو العالج الد •
ساعة لتلبیة متطلبات المجرم المعتاد من أجل الحصول  12سكر أو مزیج منھا. سیتم إحالتك إلى مركز الموارد للسائق في حالة سكر المحلي لمدة 

 على توصیة المجرم المعتاد قبل استعادة الرخصة.
خدرات الكامل كجزء من برنامج مركز الموارد للسائق في حالة سكر. إذا تمت إحالتك لتقییم اضطراب قد تتم إحالتك لتقییم اضطراب تعاطي الم •

ین تعاطي المخدرات، وأوصي بالعالج، فسیراقب مركز الموارد للسائق في حالة سكر حالتك أثناء العالج وربما تصل إلى سنة كاملة لألشخاص الذ
 إكمال العالج بنجاح كجزء من متطلبات العقوبة/اإلدانة إذا أوصى التقییم بالمعالجة. یجب علیك اد.أدینوا كمجرم للمرة الثالثة أو مجرم معت

 
كر/مركز الموارد للسائق بالنسبة لجمیع أحكام القیادة تحت تأثیر الكحول، یجب علیك تلبیة متطلبات فحص وتقییم وإحالة وبرنامج ورسوم برنامج القیادة أثناء الس

) في سجن المقاطعة وفترة تعلیق ترخیص 2تم اإلبالغ عن عدم تلبیة ھذه المتطلبات إلى المحكمة وستؤدي إلى عقوبة السجن لمدة یومین (في حالة سكر. سی
 إضافیة حتى یتم استیفاء ھذه المتطلبات.

 
التصال بمركز االتصاالت التابع لبرنامج القیادة أثناء أسابیع من تاریخ إدانتك، فیُرجى ا 4مالحظة: في حالة عدم تلقي إخطاًرا بالمواعید المجدولة في غضون 

.3100-815-609السكر على رقم 



       

 

 
 ماذا یحدث إذا أقمت خارج الوالیة؟

ساعة وتعیش  12إذا كنت سائقًا من خارج الوالیة وتحمل رخصة، وتمت إدانتك في نیوجیرسي للذھاب إلى مركز الموارد للسائق في حالة سكر لمدة  •
 میالً من نیو جیرسي، فیجب تلبیة متطلباتك في نیو جیرسي وسیتم تحدید موعد لك وفقًا لذلك. 50على مسافة 

ساعة  12*إذا كنت سائقًا من خارج الوالیة وتحمل رخصة، وتمت إدانتك في نیوجیرسي للذھاب إلى مركز الموارد للسائق في حالة سكر لمدة  •
فسیرسل برنامج القیادة أثناء السكر بریدًا بمجموعة متطلبات مجرم القیادة تحت تأثیر الكحول میالً من نیو جیرسي،  50وتعیش على مسافة أكبر من 

 إلى العنوان الذي قدمتھ المحكمة ویمكنك إكمال متطلباتك في والیتك.  
ساعة،  12الة سكر لمدة *إذا كنت سائقًا من خارج الوالیة وتحمل رخصة، وتمت إدانتك في نیوجیرسي للذھاب إلى مركز الموارد للسائق في ح •

إكمال فسیرسل برنامج القیادة أثناء السكر بریدًا بمجموعة متطلبات مجرم القیادة تحت تأثیر الكحول إلى العنوان الذي قدمتھ المحكمة ویمكنك 
 متطلباتك في والیتك.  

 
بر اإلنترنت *كما یمكنك االتصال بأحد مراكز الموارد للسائق في حالة سكر وطلب تحدید موعد معك الستكمال متطلباتك التعلیمیة. للحصول على الدلیل ع

الخاص بمركز الموارد للسائق في حالة سكر في نیو جیرسي بما في ذلك موقعھ وأرقام الھاتف، یُرجى زیارة: 
https://nj.gov/humanservices/dmhas/resources/services/treatment/addictions/IDRC_Directory.pdf . سیظل مطلوبًا منك

امج القیادة أثناء إجراء تقییم الضطراب تعاطي المخدرات ویجب أن تكمل العالج بنجاح إذا أوصى بھ التقییم، على النحو المبین في مجموعة متطلبات مجرم برن
 السكر خارج الوالیة.  

 
أسابیع من تاریخ إدانتك، فیُرجى االتصال بمركز  4مالحظة: في حالة عدم تلقي مجموعة متطلبات مجرم برنامج القیادة أثناء السكر خارج الوالیة في غضون 

 .3100-815-609االتصاالت التابع لبرنامج القیادة أثناء السكر على رقم 
 

 ؟ماذا لو كنت بحاجة إلى عالج اضطراب تعاطي المخدرات
 .  2777-276-844-1لإلحالة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع لتلقي العالج في نیو جیرسي، اتصل على رقم  •
ر الكحول قد یتأھل سكان نیو جیرسي الفقراء الذین یستوفون متطلبات األھلیة المحددة للحصول على موارد العالج من خالل مبادرة القیادة تحت تأثی •

)DUIIعلومات عن مبادرة القیادة تحت تأثیر الكحول، یُرجى زیارة: ). لمزید من الم
https://nj.gov/humanservices/dmhas/resources/services/treatment/sa_duii.html. 

  
 ماذا لو كان لدي أسئلة متعلقة باستعادة رخصة القیادة وأوامر المحكمة؟

 .7500-292 (609)ال بلجنة نیوجیرسي للسیارات على الرقم لطرح األسئلة المتعلقة برخصة قیادة السائق، یُرجى االتص •
أو زیارة:  6500-292 (609)للحصول على نسخة من سجل القیادة طوال فترة التواجد في نیو جیرسي، یُرجى االتصال على الرقم  •

https://www.nj.gov/mvc/license/driverhist.htm. 
وما إلى ذلك، اتصل بمحكمة اإلدانة في البلدیة. یمكن العثور على دلیل المحكمة من خالل  للحصول على نسخ من أوامر المحكمة واالستدعاءات •

 http://www.judiciary.state.nj.us/public/assets/directories/munctadr.pdfزیارة: 
 

 ما الذي یحدث إذا لم أمتثل لمتطلبات مركز الموارد للسائق في حالة سكر التي كلفتني بھا المحكمة؟
 أیام عمل الستكمال جمیع المتطلبات المعلقة.   10تتلقى إشعار تحذیر یمنحك س •
أیام عمل من خالل  10سیتم إبالغ محكمة إصدار األحكام بعدم استیفاء جمیع المتطلبات المعلقة لمركز الموارد للسائق في حالة سكر في غضون  •

 إشعار بعدم االمتثال.
یوًما من اإلبالغ فرض فترة تعلیق إضافیة  30ت المعلقة لمركز الموارد للسائق في حالة سكر بعد مرور سیترتب على عدم استیفاء جمیع المتطلبا •

 للرخصة حتى یتم استیفاء تلك المتطلبات.  
لتعلیق بسبب إدانة إذا تم تعلیق رخصة قیادتك، فال یصرح لك بالقیادة حتى یتم استعادة رخصتك من لجنة نیو جیرسي للسیارات. یترتب على القیادة أثناء ا

 القیادة تحت تأثیر الكحول فرض عقوبات إضافیة.
 

 ما معلومات االتصال ببرنامج القیادة أثناء السكر؟
 العنوان البریدي:        مركز االتصاالت: 

 برنامج القیادة أثناء السكر في نیو جیرسي       815-3100) 609(
 08625، مدینة ترینتون، والیة نیوجیرسي 365صندوق برید   قیت شرق الوالیات المتحدة)مساًء (بتو 4:30 -صباًحا  8:30 ساعات العمل:

 
https://nj.gov/humanservices/dmhas/resources/services/treatment/sa_idp.htmlللمزید من المعلومات، تفضل بزیارة: 

 


