
 
 

 تعلیمات لتحدید إذا ما كانت قضیتك مشمولة في العفو             
  قضیة ألشخاص  47000أصدرت حاكمة الوالیة كیت براون قرارات بالعفو عن أكثر من   ،2022من نوفمبر    21في  

عاًما أو أكثر، وتبلغ كمیة المادة أونصة واحدة   21موجھ لھم تھمة واحدة بحیازة الماریغوانا إذا كان المتھم فیھا یبلغ 
 .غرام تقریبًا) أو أقل  28.5(

 لست واثقًا إذا كان العفو یشمل قضیتك؟

 طلب المعلومات من دائرة القضاء بوالیة أوریغون:   .1

. إن لم  البحث اإللكتروني عن سجالت دائرة القضاء بوالیة أوریغون المجاني  یمكنك البحث عن سجلك على الموقع  
ت  تستطع العثور على قضیتك فھذا قد یعني أنھا تم العفو عنھا (فالقضایا المغلقة ال تظھر في ھذه البحث). أما إذا ما زال
قضیتك ھناك، فھي لم تدخل في عفو حاكمة الوالیة عن حیازة الماریغوانا وال تحتاج لملء استمارة طلب القرار (فال  

 یوجد قرار خاص بقضیتك).

إقامة الدعوى، بترتیب: االسم األخیر ثم األول ثم ابحث عن قضیتك مستخدًما رقم قضیتك أو اسمك الكامل وقت  
توسعة البحث بإدخال أول حرفین من اسمك األخیر وأول حرفین من اسمك األول فقط.   األوسط، أو رقم القضیة. یمكن 

 ستظھر قائمة أطول من القضایا. ابحث في ھذه القائمة فربما یكون اسمك مكتوبًا بطریقة أخرى.  

بطریقة أخرى، أو تحت   انفس االسم مكتوبً  وأمستعار، أو اسم سابق،  تأكد من تمام بحثك، فقضیتك قد تكون واردة باسم 
 تاریخ میالد خاطئ.  

 طلب المعلومات من شرطة والیة أوریغون: .2

، وتقدیم بصمات ة والیة أوریغون، ھنا. ستحتاج لملء االستمارةط یمكنك كذلك طلب نسخة من تاریخك الجنائي من شر
ن تحریات سجل التاریخ رسوم تجھیز طلبك. ویمكن العثور على المزید من المعلومات ع دوالر   33أصابعك، ودفع  

 الجنائي على الموقع اإللكتروني لشرطة والیة أوریغون.  

استمراریة وصول البرید    من خاللھ قبل أن یأتیك الرد، لذا تأكد من استخدام عنوان تضمن   أشھر 3قد یستغرق األمر  
 قد تم العفو عنھا.   الماریغوانا في تاریخك الجنائي، فھذا قد یعني أنھإلیك. إذا لم تجد اإلدانة بحیازة  

 طلب نسخة من سجل المحكمة بإغالق قضیتك: .3
إذا كنت تعتقد أن قضیتك مشمولة في عفو حاكمة الوالیة وترید نسخة من قرار المحكمة بإغالق قضیتك، رجاءً قم بملء 

 ن قرار المحكمة.  . ال توجد رسوم مقابل الحصول على نسخة ماستمارة طلب قرار

حتى تتمكن دائرة القضاء من تجھیز طلبك وإرسال نسخة من قرار إغالق  یوًما   90قد یستغرق األمر ما یصل إلى  
نحتاج   وأ. إن لم نتمكن من العثور على قضیتك  استمارة طلب القرارالقضیة لعنوانك البریدي الحالي الذي تذكره في  

 للمزید من المعلومات، سنراسلك بالبرید.
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