
تخلف
شوددر شھرستان پیما ، اگر یک خردسال بھ قانون شکنی متھم
، این عمل بھ عنوان "بدھکاری" شناختھ می شود. جوانان
ممکن است از نظر جسمی دستگیر شوند یا برای آنھا مقالھ

ارجاع داده شود. اگر صغیر دستگیر شود ، آنھا را بھ
بازداشتگاه در مرکز محکمھ نوجوانان منتقل می کنند.

دادهبھ محض ورود جوانان بھ والدین / سرپرستان شان اطالع
شود.میبرگزارساعت24ظرفبازداشتجلسھوشودمی

در این جلسھ بھ جوانان وکیل داده می شود ، یک مامور
آزمایشی تعیین می شود و اتھامات آنھا را می خواند. ھمچنین

گیریدر مورد احتمال آزادی آنھا برای یک فرد مسئول تصمیم
بعدیمی شود. اگر خردسال آزاد نشود ، آنھا تا تاریخ محکمھ

در بازداشت باقی می مانند.
در حالی کھ در بازداشت بھ سر می برند ، جوانان با کارکنان
،دلسوز و مفید از یک محیط مثبت برخوردارند آنھا در مدرسھ

فعالیت ھا و جلسات مشاوره شرکت می کنند. آنھا ھمچنین
ممکن است در ورزش ، باغبانی ، ھنر و یوگا شرکت کنند.
آیابا خردسال توسط افسر آزمایشی مصاحبھ می شود تا ببیند

کنند وآنھا مسئولیت کار اختالفی را کھ انجام  داده قبول می
شود کھ میبنابراین نتیجھ سریعتر و کم تھاجمی بھ آنھا داده می

"برنامھیکاینبرسد.پایانبھروز90ازکمتردرتواند
انحراف" است. اگر جوانان این برنامھ را در زمانی کھ

شد.مشخص شده بھ پایان برسانند ، پرونده آنھا مختومھ خواھد
بااگر خردسال واجد شرایط برنامھ انحرافی نباشد ، آنھا

ھمراھی وکیل و افسر آزمایشی خود در جلسھ رسیدگی بھ
جلسات دادرسی در برابر قاضی خود حاضر می شوند. بھ

وخردسال فرصت داده می شود كھ بدھكار (جرم) را قبول كند
، یاتوصیھ ھای افسر آزمایشی را در مورد عواقب آن بپذیرد

باخود را بی گناه معرفی كند و در یك دادرسی (اتھامات)
اتھامات مبارزه كند.

اگر خردسال در محکمھ مجرم شناختھ شود ، قرار است در
برای صدور حکم جلب قرار گیرد. اما اگرآنجا جریمھ ای

شد.در دادگاه بی گناه شناختھ شود ، اتھامات منتفی خواھد

 وابستگی

شود"وابستگی" بھ روند دادرسی برای خانواده ھایی گفتھ می
DCSوقتیھستند.درگیر)DCS(کودکایمنیموسسھباکھ

درکودک را از خانھ بیرون میکند شروع می شود زیرا ادعایی
مورد بی توجھی ، بدرفتاری یا رھا کردن توسط والدین یا

مراقبان وجود داشتھ است.
را)TDM(تیم"گیری"تصمیمجلسھDCS،معمولطوربھ

استفرصتیکند.میبرگزارحذفازپسساعت72طی
ووکنندصحبتموضوعاینمورددرکھDCSووالدینبرای

،اگر تشخیص دھند کھ بازگشت کودک بھ خانھ غیر ایمن است
DCSدادخواستکلدادستانکھکردخواھددرخواست

وابستگی را مطرح کند و دولت مسئولیت اثبات عدم مراقبت
کافی از کودکان را بر عھده دولت خواھد گذاشت  اگر قاضی
وابستگی فرزندان را قبول کنید  ، دادگاه  در مورد جایگیری
مناسب برای كودكان و خدمات كلینیكي كھ والدین و فرزندان

می كند.دریافت می کنند ارائھ می دھد و طرح پرونده را تنظیم
 

وابستگی ھا پیچیده است ، پیشرفت آنھا ممکن است طوالنی
شود و والدین باید جلسات درمانی مختلفی را کھ ممکن است
شامل کالسھای خشونت در خانواده و مصرف مواد مخدر  و

بھجلسات آموزش والدین باشد ، ، قبل از اینکھ فرزندشان
مراقبت ھایشان برگردد.

 
والدین ھمچنین ممکن است مجبور شوند در میانجیگری یا

جلسات محافظتی مقدماتی ، جلسھ دادرسی (دادرسی) و جلسات
رادائمی شرکت کنند. ھدف این است کھ والدین تمام الزامات

برای اثبات بھ دادگاه ثابت کنند کھ خطری برای فرزندانشان
دیگر نیست و ھمھ برنامھ ھا را موفقانھ راتکمیل  کردن

 
ازاگر پدر و مادر بھ دادگاه نشان ندادند كھ نحوه مراقبت

خانھفرزندان خود را آموختھ اند ، كودكان را می توان در یك
نگھداری طوالنی مدت نگھداری كرد وگرنھ ممکن است بھ

فرزندی داده شود
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 دوش یم ھتفگ ییاھ هداوناخ یارب یسرداد دنور ھب "یگتسباو"
 DCS یتقو .دنتسھ ریگرد (DCS) کدوک ینمیا ھسسوم اب ھک
 رد ییاعدا اریز دوش یم عورش دنکیم نوریب ھناخ زا ار کدوک
 ای نیدلاو طسوت ندرک اھر ای یراتفردب ، یھجوت یب دروم

 .تسا ھتشاد دوجو نابقارم
 ار (TDM) "میت یریگ میمصت" ھسلج DCS ، لومعم روط ھب

 تسا یتصرف .دنک یم رازگرب فذح زا سپ تعاس 72 یط
 و و دننک تبحص عوضوم نیا دروم رد ھک DCS و نیدلاو یارب

 ، تسا نمیا ریغ ھناخ ھب کدوک تشگزاب ھک دنھد صیخشت رگا
DCS تساوخداد لک ناتسداد ھک درک دھاوخ تساوخرد 

 تبقارم مدع تابثا تیلوئسم تلود و دنک حرطم ار یگتسباو
 یضاق رگا تشاذگ دھاوخ تلود هدھع رب ار ناکدوک زا یفاک
 یریگیاج دروم رد هاگداد ، دینک لوبق ار نادنزرف یگتسباو
 نادنزرف و نیدلاو ھك يكینیلك تامدخ و ناكدوك یارب بسانم
 .دنك یم میظنت ار هدنورپ حرط و دھد یم ھئارا دننک یم تفایرد

 ینالوط تسا نکمم اھنآ تفرشیپ ، تسا هدیچیپ اھ یگتسباو
 تسا نکمم ھک ار یفلتخم ینامرد تاسلج دیاب نیدلاو و دوش
 و ردخم داوم فرصم و هداوناخ رد تنوشخ یاھسالک لماش
 ھب ناشدنزرف ھکنیا زا لبق ، ، دشاب نیدلاو شزومآ تاسلج
 .ددرگرب ناشیاھ تبقارم

 ای یرگیجنایم رد دنوش روبجم تسا نکمم نینچمھ نیدلاو
 تاسلج و )یسرداد( یسرداد ھسلج ، یتامدقم یتظفاحم تاسلج
 ار تامازلا مامت نیدلاو ھک تسا نیا فدھ .دننک تکرش یمئاد
 ناشنادنزرف یارب یرطخ ھک دننک تباث هاگداد ھب تابثا یارب
 ندرک لیمکتار ھناقفوم ار اھ ھمانرب ھمھ و تسین رگید

 
 زا تبقارم هوحن ھك دندادن ناشن هاگداد ھب ردام و ردپ رگا

 ھناخ كی رد ناوت یم ار ناكدوك ، دنا ھتخومآ ار دوخ نادنزرف
 ھب تسا نکمم ھنرگو درك یرادھگن تدم ینالوط یرادھگن
 دوش هداد یدنزرف

 فلخت
 دوش مھتم ینکش نوناق ھب لاسدرخ کی رگا ، امیپ ناتسرھش رد

 ناناوج .دوش یم ھتخانش "یراکھدب" ناونع ھب لمع نیا ،
 ھلاقم اھنآ یارب ای دنوش ریگتسد یمسج رظن زا تسا نکمم
 ھب ار اھنآ ، دوش ریگتسد ریغص رگا .دوش هداد عاجرا
 .دننک یم لقتنم ناناوجون ھمکحم زکرم رد هاگتشادزاب
 هداد عالطا ناش ناتسرپرس / نیدلاو ھب ناناوج دورو ضحم ھب

 .دوش یم رازگرب تعاس 24 فرظ تشادزاب ھسلج و دوش یم
 رومام کی ، دوش یم هداد لیکو ناناوج ھب ھسلج نیا رد
 نینچمھ .دناوخ یم ار اھنآ تاماھتا و دوش یم نییعت یشیامزآ
 یریگ میمصت لوئسم درف کی یارب اھنآ یدازآ لامتحا دروم رد
 یدعب ھمکحم خیرات ات اھنآ ، دوشن دازآ لاسدرخ رگا .دوش یم
 .دننام یم یقاب تشادزاب رد
 نانکراک اب ناناوج ، دنرب یم رس ھب تشادزاب رد ھک یلاح رد

 ، ھسردم رد اھنآ دنرادروخرب تبثم طیحم کی زا دیفم و زوسلد
 نینچمھ اھنآ .دننک یم تکرش هرواشم تاسلج و اھ تیلاعف
 .دننک تکرش اگوی و رنھ ، ینابغاب ، شزرو رد تسا نکمم

 ایآ دنیبب ات دوش یم ھبحاصم یشیامزآ رسفا طسوت لاسدرخ اب
 و دننک یم لوبق هداد ماجنا ھک ار یفالتخا راک تیلوئسم اھنآ
 یم ھک دوش یم هداد اھنآ ھب یمجاھت مک و رتعیرس ھجیتن نیاربانب
 ھمانرب" کی نیا .دسرب نایاپ ھب زور 90 زا رتمک رد دناوت
 ھک ینامز رد ار ھمانرب نیا ناناوج رگا .تسا "فارحنا

 .دش دھاوخ ھموتخم اھنآ هدنورپ ، دنناسرب نایاپ ھب هدش صخشم
 اب اھنآ ، دشابن یفارحنا ھمانرب طیارش دجاو لاسدرخ رگا
 ھب یگدیسر ھسلج رد دوخ یشیامزآ رسفا و لیکو یھارمھ
 ھب .دنوش یم رضاح دوخ یضاق ربارب رد یسرداد تاسلج
 و دنك لوبق ار )مرج( راكھدب ھك دوش یم هداد تصرف لاسدرخ
 ای ، دریذپب نآ بقاوع دروم رد ار یشیامزآ رسفا یاھ ھیصوت

 اب )تاماھتا( یسرداد كی رد و دنك یفرعم هانگ یب ار دوخ
 .دنك هزرابم تاماھتا
 رد تسا رارق ، دوش ھتخانش مرجم ھمکحم رد لاسدرخ رگا
 رگا اما .دریگ رارق بلج مکح رودص یارب یا ھمیرج اجنآ
 .دش دھاوخ یفتنم تاماھتا ، دوش ھتخانش هانگ یب هاگداد رد
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 ھب هاگداد ربراک یامنھار
 (LEP) دودحم یسیلگنا
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)CITS(دادگاهترجمھوتفسیرخدمات
 

۵٧٢-٢٠۴-٢٩۶١
بھمتعھدمحکمھ)CITS(محکمھتفسیروترجمھخدمات

اطمینان از دسترسی معنی دار برای محافظت از حقوق ھمھ
کاربران دادگاه است.

،اگر درگیردادگاه  ھستید و بھ خدمات ترجمھ احتیاج دارید
محکمھدرحضورازقبلتابگیریدتماسCITSدفتربالطفاً

، مترجم زبان مناسب را برایتان تعیین کند:

کھ وظیفھھنگام استفاده از مترجم دادگاه ، بھ یاد داشتھ باشید
،مترجم این است کھ دقیقاً ھمان چیزی را کھ گفتھ می شود

بدون اضافھ یا حذف ، یا تغییر ھر بخشی از ارتباطات.
 

محکمھ مترجم نمی تواند
بھ شما مشاوره حقوقی یا شخصی بدھید. ∙

بھ  سواالت  مربوط بھ قانون یا روند قانونی پاسخ دھید. ∙

در مورد پرونده  شما با شما صحبت کرده نمی تواند ∙

در مورد معنای کلمات یا آنچھ در محکمھ اتفاق می افتد ∙
توضیح دھید.

پروندهبا خود شما،  یا خانواده شما و یا ھر کسی کھ درگیر ∙
شما است گفتگو کنید.

حفاظت و
مجازات در برابر

دستورالعمل ھای آزار و اذیت
اگر شما یا یکی از اعضای خانواده شما در معرض خطر و
خشونت در خانواده توسط یکی  از اعضای خانواده مثال
ھمسر یا ھمسر سابق شما باشید ، و یا روابط دیگر ، می

Injunctionsدھید.درخواستحمایتدستوربرایتوانید
Againstبیناختالفاتبرایتواندمیاذیتوآزار

ھمسایگان یا غریبھ ھا ھم استفاده شود.
AZPOINTدرآنالینبصورتبایدحفاظتھایفرم

(https://azpoint.azcourts.gov(شود.پر

قبل از درخواست دستور حفاظت

می توانید قبل از تشکیل پرونده بامدافع قربانی صحبت کنید
بگیرید.و با شماره ھای ذیل تماس

۶٧٨٢-٢٩٠٠٨٠٠-٢٧٩-٠٢-۶۴٠٠
برای دادخواست خود باید بھ محکمھ آریزونا بروید. اگر
قاضی دادخواست شما را قبول کنید ، ھمان روز حکم
حفاظت برای خدمت ارسال می شود. ھزینھ ای برای

سرویس دھی وجود ندارد.
اگر برای تکمیل فرم ھای دادگاه ، از جملھ دستورات

طریقازCITSبا،داریدنیاززبانکمکبھ،حفاظت
تلفن تماس بگیرید:
۵٧٢-٢٠۴-٢٩۶١

یا از طریق پست الکترونیکی:
jvcits@sc.pima.gov

 

 مرکز منابع

 

دردادگاه نوجوانان یک مرکز منابع در دسترس عموم دارد.
اینجا شما می توانید:

برای مرور اطالعات مربوط بھ نیازھای محکمھ خود ∙
 از کامپیوتر استفاده کنید.

در تحقیقات مربوط بھ پرونده خود کمک بگیرید. ∙

درخواست ھای مربوط بھ دستورات حفاظت و احکام ∙
قضایی در برابر آزار و اذیت و ھمچنین سایر فرم ھای

محکمھ را پر کنید.
 

شکایات
اگر فکر می کنید برای دادگاه یا رسیدگی بھ مراحل آزمایشی

،ایدنشدهزبانیlکمکدادگاهتوسطشدهارائھخدماتیا
فرم شکایت دسترسی بھ خدمات دادگاه را ارائھ دھید.لطفاً

 

شمارهبھCITSباتماسطریقازرافرماینتوانیدمیشما
ھای باال یا بارگیری فرم از وب سایت دادگاه

)www.sc.pima.gov(آوریدبدست

 

اطالعات مھم

 

اطمینان حاصل کنید کھ ھمھ نامھ ھای دادگاه را ∙
خوانده و درک کرده اید.

بھ شنیدن تاریخ و مھلت تعیین شده توجھ زیادی ∙
داشتھ باشید.

احضارھا یا سایر تعھدات قانونی را نادیده نگیرید.

بھ موقع بھ جلسات خود برسید. ∙

آدرس و اطالعات تماس خود (شماره تلفن ، ∙
آدرس پست الکترونیکی) را در دادگاه بھ روز

نگھ دارید.

خدمات ترجمھ یا امکانات ارتباطیاگر  نیاز بھ ∙
تماس بگیرید بھمنطقی دارید

۵٧٢-٢٠۴-٢٩۶١
بھ محض اطالع از تاریخ و زمان دادگاه آینده خود

درخواست کمک کنید.

برای کسب اطالعات در مورد ھزینھ ھای تشکیل ∙
پرونده و ھمچنین بھ تعویق انداختن یا چشم

پوشی از ھزینھ ھا و ھزینھ ھا ، با شماره تلفن
 د(با دادگستری تماس بگیری 

 ۵٧٢-٢٠۴-٢٠۶۴
ماموریت  دادگاه نوجوانان شھرستان پیما این است کھ با
اجرای عدالت بھ موقع و بی طرفانھ و با ارائھ خدمات
نوآورانھ ، از کودکان محافظت شود ، جوانان توانبخشی

باشد.امنیتدرجامعھوشوند

)CITS(دادگاهترجمھوتفسیرخدمات
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مجازات در برابر

دستورالعمل ھای آزار و اذیت
اگر شما یا یکی از اعضای خانواده شما در معرض خطر و
خشونت در خانواده توسط یکی  از اعضای خانواده مثال
ھمسر یا ھمسر سابق شما باشید ، و یا روابط دیگر ، می

Injunctionsدھید.درخواستحمایتدستوربرایتوانید
Againstبیناختالفاتبرایتواندمیاذیتوآزار

ھمسایگان یا غریبھ ھا ھم استفاده شود.
AZPOINTدرآنالینبصورتبایدحفاظتھایفرم

(https://azpoint.azcourts.gov(شود.پر

قبل از درخواست دستور حفاظت

می توانید قبل از تشکیل پرونده بامدافع قربانی صحبت کنید
بگیرید.و با شماره ھای ذیل تماس

۶٧٨٢-٢٩٠٠٨٠٠-٢٧٩-٠٢-۶۴٠٠
برای دادخواست خود باید بھ محکمھ آریزونا بروید. اگر
قاضی دادخواست شما را قبول کنید ، ھمان روز حکم
حفاظت برای خدمت ارسال می شود. ھزینھ ای برای

سرویس دھی وجود ندارد.
اگر برای تکمیل فرم ھای دادگاه ، از جملھ دستورات

طریقازCITSبا،داریدنیاززبانکمکبھ،حفاظت
تلفن تماس بگیرید:
۵٧٢-٢٠۴-٢٩۶١

یا از طریق پست الکترونیکی:
jvcits@sc.pima.gov

 

 مرکز منابع

 

دردادگاه نوجوانان یک مرکز منابع در دسترس عموم دارد.
اینجا شما می توانید:

برای مرور اطالعات مربوط بھ نیازھای محکمھ خود ∙
 از کامپیوتر استفاده کنید.

در تحقیقات مربوط بھ پرونده خود کمک بگیرید. ∙

درخواست ھای مربوط بھ دستورات حفاظت و احکام ∙
قضایی در برابر آزار و اذیت و ھمچنین سایر فرم ھای

محکمھ را پر کنید.
 

شکایات
اگر فکر می کنید برای دادگاه یا رسیدگی بھ مراحل آزمایشی

،ایدنشدهزبانیlکمکدادگاهتوسطشدهارائھخدماتیا
فرم شکایت دسترسی بھ خدمات دادگاه را ارائھ دھید.لطفاً

 

شمارهبھCITSباتماسطریقازرافرماینتوانیدمیشما
ھای باال یا بارگیری فرم از وب سایت دادگاه

)www.sc.pima.gov(آوریدبدست

 

اطالعات مھم

 

اطمینان حاصل کنید کھ ھمھ نامھ ھای دادگاه را ∙
خوانده و درک کرده اید.

بھ شنیدن تاریخ و مھلت تعیین شده توجھ زیادی ∙
داشتھ باشید.

احضارھا یا سایر تعھدات قانونی را نادیده نگیرید.

بھ موقع بھ جلسات خود برسید. ∙

آدرس و اطالعات تماس خود (شماره تلفن ، ∙
آدرس پست الکترونیکی) را در دادگاه بھ روز

نگھ دارید.

خدمات ترجمھ یا امکانات ارتباطیاگر  نیاز بھ ∙
تماس بگیرید بھمنطقی دارید

۵٧٢-٢٠۴-٢٩۶١
بھ محض اطالع از تاریخ و زمان دادگاه آینده خود

درخواست کمک کنید.

برای کسب اطالعات در مورد ھزینھ ھای تشکیل ∙
پرونده و ھمچنین بھ تعویق انداختن یا چشم

پوشی از ھزینھ ھا و ھزینھ ھا ، با شماره تلفن
 د(با دادگستری تماس بگیری 

 ۵٧٢-٢٠۴-٢٠۶۴
ماموریت  دادگاه نوجوانان شھرستان پیما این است کھ با
اجرای عدالت بھ موقع و بی طرفانھ و با ارائھ خدمات
نوآورانھ ، از کودکان محافظت شود ، جوانان توانبخشی

باشد.امنیتدرجامعھوشوند

)CITS(دادگاهترجمھوتفسیرخدمات
 

۵٧٢-٢٠۴-٢٩۶١
بھمتعھدمحکمھ)CITS(محکمھتفسیروترجمھخدمات

اطمینان از دسترسی معنی دار برای محافظت از حقوق ھمھ
کاربران دادگاه است.

،اگر درگیردادگاه  ھستید و بھ خدمات ترجمھ احتیاج دارید
محکمھدرحضورازقبلتابگیریدتماسCITSدفتربالطفاً

، مترجم زبان مناسب را برایتان تعیین کند:

کھ وظیفھھنگام استفاده از مترجم دادگاه ، بھ یاد داشتھ باشید
،مترجم این است کھ دقیقاً ھمان چیزی را کھ گفتھ می شود

بدون اضافھ یا حذف ، یا تغییر ھر بخشی از ارتباطات.
 

محکمھ مترجم نمی تواند
بھ شما مشاوره حقوقی یا شخصی بدھید. ∙

بھ  سواالت  مربوط بھ قانون یا روند قانونی پاسخ دھید. ∙

در مورد پرونده  شما با شما صحبت کرده نمی تواند ∙

در مورد معنای کلمات یا آنچھ در محکمھ اتفاق می افتد ∙
توضیح دھید.

پروندهبا خود شما،  یا خانواده شما و یا ھر کسی کھ درگیر ∙
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