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  العدالة إلى الدولية الجسور
 

 العميل خلفية استفتاء
  

   المقابلة تاريخ
  :االسم
  الميالد تاريخ
   الشخصية ثباتإ رقم

   العنوان
  التلفون
  ) :المدرسة اسم( -)  الدرجة(التعليم

  ) المدرسة اسم) (المهارات( المهني التدريب

  :العميل على ذلك يسري آان أذا يلي ما
  القيادة رخصة رقم
  المرآبة نوع
  المرآبة لوحة رقم

ن ود م ه االتصال ت اء بخصوص ب بض إلق ك؟ الق اء يرجى علي مائهم إعط اوينهم أس ام وعن  وأرق
   .تلفوناتهم

م  إذا, يوميا اعتيادية بصورة تستخدمها التي اللغة هي الصينية اللغة هل ذلك  تكن  ل ا  آ ة  هي  فم  اللغ
   ؟"مترجم إلى تحتاج وهل والكتابة؟ القراءة تعرف وهل ؟ تستخدمها التي
   التفاصيل؟ إعطاء يرجى ؟ القضية حول آخر بمحامي باالتصال قمت هل
    التفاصيل؟ أعطاء يرجي ؟ توقيف أمر استلمت هل

 

  منها لكل والعقوبة السابقة عليك القبض إلقاء حاالت بجميع قائمة
  النتيجة  التاريخ  الجريمة

      
      

  
   العائلة
   العمل مكان    الميالد تاريخ  التلفون  العنوان   االسم
           األب
           األم

          األخوات/  األخوان
          الزوجة أو الزوج
         األطفال
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ه  االتصال  يجب من م  إذا ؟ الطوارئ  حاالت  في  ب وا  ل راد   يكون راد  من  أف ة  أف ديم  يرجى  العائل  تق
   ؟ تعرفهم وأنت متى ومنذ تلفوناتهم وأرقام وعناوينهم  أسمائهم

  ) تشغلها آنت وظيفة أحدث من يبدأ متسلسل بترتيب قائمة(  توظيفك سيرة
   والراتب الوظيفة   العمل نوع   التلفون   العنوان   العمل رب اسم   إلى/  من
            
            
         

ر ماء اذآ ك أشخاص أس ع يعرفون اوينهم م ة عن ك أشخاص( الكامل ن يعرفون ر م ك غي ل أقارب  مث
  ) العمل وزمالء األصدقاء
   التلفون  العنوان   االسم

     
      

   بها اتهامك تم التي الجريمة وصف

 

  . للشرطة تقديمها تم التي واإلفادات والتفتيش القبض إلقاء ظروف
يش  أو تفتيشك تم هل ؟ عليك القبض إلقاء تم عندما عادي غير شيء حدث هل ان  شخص  أي تفت  آ
ياء؟  أي بحجز  الشرطة  قامت  هل مكان؟ أي تفتيش أو معك ر  الشرطة  قامت  هل  أش ة  بتحري  قائم

يهم  المدعى أحد قام هل الشرطة؟ إلى إفادة أي بإعطاء قمت هل مصادرتها؟ تمت التي باألشياء  عل
    الشرطة؟ إلى إفادات بإعطاء معك المشترآون

  هل ؟ به عالقتك طبيعة أوصف باإليجاب الرد آان وإذا) الضحية( عليه يالمجن تعرف هل
  بهم؟ عالقتك طبيعة أوصف باإليجاب الرد آان وإذا ؟ معك المشترآون عليهم المدعى تعرف

  :والكحول المخدرات وتعاطي والزوجية والعاطفية والعقلية الجسدية المشاآل

    بقضيتك؟ عالقة لها يكون قد أعاله المدرجة لالمشاآ من مشكلة لديك هل
  ------- آال     ----- نعم
  : التوضيح يرجى نعم الرد آان إذا

  ذلك؟ آان ومتى مرة أول بتشخيصها قام ومن المشكلة؟ هذه من تعاني وأنت متى منذ

  طبي مستشار بمراجعة قمت أو العالج تحت حاليا أنت هل
  -------- آال  ------- نعم

  --------:التلفون رقم    -----------------:  االسم

وع  هي  ما باإليجاب الرد آان إذا, ؟ المشكلة لهذه عالجية أدوية حاليا تأخذ أنت هل ة  ن م  األدوي  وآ
ك  األدوية هذه بوصف  القيام تم ومتى اليومية؟ الجرعة هي وما منها تأخذ رة  ألول ل ام  ومن  ؟ م  ق

  ) استخدامها؟ منك طلب من(  لك بوصفها
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هود ماء إدراج يرجى: الش اوين أس ام وعن ات وأرق ذين األشخاص تلفون نهم ال اء يمك ة إعط  أو أدل
   القضية؟ حول معلومات

  التلفون  العنوان  االسم
      
      
      
      

ع  إدراج يرجى : معك المشترآون عليهم المدعى اوين  أسماء  جمي ام  وعن ات  وأرق  األشخاص  تلفون
ورطهم؟  مدى وما.  بها المدعى بالجريمة المتورطون دموا  سبق  وهل  ت ادات  وق ى  إف  ؟ الشرطة  إل

ديهم  وهل ؟ معتقلون حاليا هم وهل قالوا؟ وماذا د  ل ة؟  سوابق  قي ا  جنائي ة  هي  م ين  العالق  المدعى  ب
 والعميل؟ المشترآون عليهم

   
   التلفون   العنوان   االسم

      
      
      

   الكفالة
  ؟ الكفالة لدفع لديك المتوفرة المالية الموارد ما

ة  من أعضاء يوجد هل املين  الموظفين  من  أو العائل ك  مرآز  في  معك  الع ديهم  عمل درة  ل ى  الق  عل
   المحاآمة من بالهرب قيامك عدم ضمان

  :العميل جسم) مالمح( قسمات
  

 
 بتحديد المتعلقة األخرى المعلومات

 العيان شاهد هوية
المظهر الوزن  الطول

 
 
 
 

 
 

   

 
 


