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العنوان 40: مجلس التصحیح

الفصل األول: اإلصالحیات

.المعاملة غیر التمییزیة 1-01 §
أ)     السیاسة. ال یجوز أن یخضع المحتجزون لمعاملة تمییزیة على أساس العرق أو الدین أو الجنسیة أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو المعتقد السیاسي. یُقصد بمصطلح "شخص محتجز" أي شخص)   
محتجز لدى إدارة اإلصالح بمدینة نیویورك ("اإلدارة"). "النزیل" و "السجین" یعنیان "الشخص المحتجز" في جمیع أنحاء ھذا العنوان ، وسیقوم المجلس بالتحدیث إلى لغة إعادة توجیھ الشخص في إصدار القواعد ، وذلك للتخلص التدریجي من
.استخدام "النزیل" و "السجین". یقصد بمصطلح "محتجز" أي شخص محتجز في انتظار الفصل في تھمة جنائیة. "السجین المحكوم علیھ" یقصد بھ أي شخص في الحجز یقضي عقوبة تصل إلى سنة واحدة في حجز الدائرة

.ب)    الحمایة المتساویة) 

.یجب أن یُمنح السجناء فرصاً متكافئة في جمیع القرارات بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، تعیینات العمل والسكن والتصنیف واالنضباط (1) 

.یجب أن یُمنح السجناء حمایة متساویة وفرص متساویة في النظر في أي برامج متاحة بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، اإلفراج التعلیمي أو الدیني أو المھني أو الترفیھي أو المؤقت (2) 

.یجب على كل مرفق أن یوفر برامج وأنشطة ثقافیة وأطعمة مناسبة لتلك المجموعات العرقیة واإلثنیة التي لھا تمثیل كبیر في تعداد السجناء ، بما في ذلك السجناء السود واألسبان (3) 

.ال یوجد في ھذا القسم ما یمنع الدائرة من استخدام معاییر منطقیة لبرنامج أو فرصة معینة (4) 

.ج)    السجناء والموظفون من أصل إسباني) 

یجب أن یكون لكل منشأة عدد كاٍف من الموظفین والمتطوعین الذین یجیدون اللغة اإلسبانیة لمساعدة السجناء من أصل إسباني في فھم برامج وأنشطة المنشأة المختلفة والمشاركة فیھا ، بما في ذلك استخدام مكتبة القانون وطلبات اإلفراج (1)      
.المشروط

.یجب استخدام سجناء ثنائیي اللغة في كل وحدة سكنیة لمساعدة السجناء الناطقین باإلسبانیة في الوحدة وفي مكتبة القانون (2) 

یجب أن تكون المراسالت بشأن أي مسألة مھمة من موظفي اإلصالحیات إلى السجناء ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، التوجیھ والبحث القانوني وبرامج المرافق واإلجراءات الطبیة والمعاییر الدنیا والقانون التأدیبي باللغتین (3)      
.اإلسبانیة واإلنجلیزیة

.یجب أن تكون المراسالت بشأن أي مسألة مھمة من موظفي اإلصالحیات إلى األفراد أو المنظمات الخارجیة المشتركة بانتظام مع سجناء مدینة نیویورك باللغتین اإلسبانیة واإلنجلیزیة (4) 

.تُتاح للسجناء الناطقین باإلسبانیة فرص قراءة المطبوعات والصحف المطبوعة باإلسبانیة ، واالستماع إلى البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة التي تُذاع باللغة اإلسبانیة. یجب أن تحتوي مكتبات المرافق على كتب ومواد باللغة اإلسبانیة (5)    

.د)    لغات مختلفة) 

.یُسمح للسجناء باالتصال بالسجناء اآلخرین ومع األشخاص خارج المنشأة عن طریق البرید أو الھاتف أو شخصیًا بأي لغة ، كما یجوز لھم قراءة واستالم مواد مكتوبة بأیة لغة (1) 

.یجب أن تضع اإلدارة األحكام للمساعدة في ضمان الوصول السریع إلى خدمات الترجمة للسجناء غیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة (2) 

یجب استخدام اإلجراءات للتأكد من أن السجناء غیر الناطقین باللغة اإلنجلیزیة یفھمون جمیع االتصاالت الكتابیة والشفویة من موظفي المنشأة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، إجراءات التوجیھ وإجراءات الخدمات الصحیة (3)      
.وقواعد المنشأة واإلجراءات التأدیبیة

(سجل المدینة المعدل 22/7/2019 ، تأثیر 21/8/2019)

.تصنیف المحبوسین 1-02 §
.أ)     السیاسة. تماشیاً مع متطلبات ھذا القسم ، یجب على الدائرة تطبیق نظام تصنیف للمحتجزین) 

 .ب)    الفئات) 

:یُسكن األفراد المحكوم علیھم منفصلین وبصرف النظر عن األشخاص الذین ینتظرون المحاكمة أو الفحص ، إال إذا كانوا مقیمین في (1) 

؛ RCNY § 6-03 (b) (16) المحددة في RMAS ، 40 ط) وحدات سكنیة) 

؛ RCNY § 6-03 (b) (17) وحدات سكنیة طبیة متخصصة ، المحددة في 40 (2) 

؛ RCNY § 6-03 (b) (18) السكن المتخصص للصحة العقلیة ، المحدد في 40 (3) 

سكن الحامل ودار الحضانة. و (4) 

.مناطق سكنیة مخصصة لألشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین 18 و 21 عاًما (5) 

في حالة إیواء األفراد المحكوم علیھم مع أشخاص ینتظرون المحاكمة أو الفحص في مناطق اإلسكان المدرجة في الفقرات الفرعیة من (1) إلى (5) من الفقرة (1) من ھذا التقسیم الفرعي ، یجب معاملة األفراد المحكوم علیھم كأشخاص (2)      
.ینتظرون المحاكمة أو الفحص من أجل جمیع األغراض عدا السكن

:یجب أن تكون المجموعات التالیة منفصلة ومنفصلة ، RCNY § 1-02 (b) (4) ضمن الفئات المنصوص علیھا في الفقرة (1) ، ومع مراعاة االستثناءات المنصوص علیھا في 40 (3) 

ط) الذكور البالغون الذین تبلغ أعمارھم 22 عاًما أو أكثر ؛) 

الشباب الذكور ، الذین تتراوح أعمارھم بین 18 و 21 عاًما ؛ (2) 

البالغات من سن 22 وما فوق ؛ (3) 

.البالغات من سن 18 إلى 21 عاًما (4) 

:یُسكن الشباب منفصلین وبعیداً عن البالغین ، إال إذا كانوا یقیمون في (4) 

 (i) 40 وحدات سكنیة طبیة متخصصة ، على النحو المحدد في RCNY § 6-03 (b) (17) ؛

؛ RCNY § 6-03 (b) (18) السكن المتخصص للصحة العقلیة ، كما ھو محدد في 40 (2) 

.ج) سكن الحامل ودار الحضانة) 

 .ج)    النزالء الذین تتراوح أعمارھم بین 18 و 21 عاًما) 

.یجب أن یزود سكن األشخاص المحتجزین الذین تتراوح أعمارھم بین 18 و 21 عاًما ھؤالء األشخاص ببرامج مناسبة ألعمارھم (1) 

 .جمع البیانات ومراجعتھا    (2) 

ط) تقوم الدائرة بتزوید المجلس بإحصاء عام شھري یوضح الوحدات السكنیة والمرافق التي تضم من تتراوح أعمارھم بین 18 عاًما و 19 - 21 عاًما. یجب أن یشیر التعداد إلى عدد الشباب في كل وحدة ، وفئة السكن لكل وحدة (على)       
.سبیل المثال ، عامة السكان ، والحضانة الوقائیة ، والطبیة المتخصصة ، والصحة العقلیة المتخصصة ، والحوامل ، والحضانة ، وما إلى ذلك) ، وما إذا كانت الوحدة صغیرة. وحدة للبالغین فقط أو وحدة سكنیة مختلطة

یجب على اإلدارة إبالغ مجلس اإلدارة بمواقع جمیع الوحدات التي تعمل كوحدات سكنیة للشباب فقط في كل منشأة ، بما في ذلك تواریخ بدء تشغیل كل وحدة كوحدة للشباب فقط وتاریخ توقف كل وحدة عن العمل باعتبارھا وحدة للشباب (2)       
.(فقط (إن وجدت

یجب على اإلدارة تزوید مجلس اإلدارة بتقاریر عامة شھریة عن خططھا لإلسكان وتوفیر البرامج والخدمات المناسبة للعمر للشباب المحتجزین (أي خطة الشباب الصغار). یجب أن یتضمن التقریر الشھري ، على سبیل المثال ال الحصر (3)       
:، المعلومات التالیة اعتباًرا من الیوم األول من شھر التقریر

السكان ككل ؛ DOC والنسبة المئویة للشباب في كل فئة من إجمالي السكان الشباب البالغین و ، "M" أ) عدد الشباب ، بشكل إجمالي ومصنف حسب الجنس ، وحالة الحضانة (أي محتجز ، محكوم علیھ) ، والتسمیة) 

ب) عدد الشباب ، بشكل إجمالي ومصنف حسب المنشأة وحسب الوحدات السكنیة للشباب فقط مقابل الوحدات السكنیة المختلطة ، ونسبة الشباب البالغین في كل فئة من إجمالي السكان الشباب البالغین المحتجزین ؛) 
ً

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128975#JD_T40C006_6-03
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128975#JD_T40C006_6-03
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128975#JD_T40C006_6-03
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-120348#JD_T40C001_1-02
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128975#JD_T40C006_6-03
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128975#JD_T40C006_6-03
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ج) عدد الشباب في الوحدات السكنیة المخصصة للشباب فقط ، إجماالً ومصنفة حسب مستوى التصنیف وحالة الحضانة ؛) 

د) عدد الشباب في الوحدات السكنیة المختلطة ، إجماالً ومصنفة حسب التصنیف وحالة الحضانة ؛) 

التخلص من السموم ، والمراقبة العقلیة) ؛ ، CAPS ، PACE ، ھـ) عدد الشباب في وحدات اإلسكان الطبیة والعقلیة ، بشكل إجمالي ومصنف حسب نوع الوحدة (على سبیل المثال) 

و) عدد الشباب في الوحدات السكنیة التقییدیة ، إجماالً ومصنفة حسب نوع ومستوى السكن ؛) 

ز) عدد مناطق السكن النشطة للشباب البالغین فقط حسب المرفق خالل الشھر الذي یشملھ التقریر ؛) 

ح) قائمة ووصف لدورات تدریب الموظفین التي تركز على العمل مع الشباب البالغین التي تقدمھا اإلدارة (على سبیل المثال ، اإلدارة اآلمنة لألزمات ، اإلشراف المباشر) ؛) 

بالنسبة لكل تدریب یتم تقدیمھ ، تم تلقي عدد ونسبة الموظفین العاملین مع الشباب ، بشكل إجمالي (على مستوى اإلدارة) ومصنفین حسب المرفق وحالة تدریب الشباب البالغین (مؤھلین ومدربین ولكن منتھي الصالحیة وغیر مدربین (1) 
أبًدا) ؛

ي) قائمة ووصف لعروض برامج الشباب البالغین حسب المرفق ونوع السكن (شاب للبالغین فقط ، مختلط) ، ومقدم الخدمة ، مع تحدید البرمجة التي تقودھا اإلدارة والبرمجة التي یقدمھا مقدمو الخدمات الخارجیون ؛) 

ك) عدد ونسبة الشباب المحتجزین مع خطة دعم السلوك الفردي ؛ و) 

.ل) أي معلومات أخرى تراھا اإلدارة أو المجلس ذات صلة بتقییم خطة الشباب) 

.للموافقة علیھا من قبل المجلس RCNY § 1-02 (c) (2) م) یجب على مجلس اإلدارة والقسم تطویر قوالب التقاریر بشكل مشترك للمعلومات المطلوبة بموجب 40) 

د)    المحتجزون الرتكابھم جرائم مدنیة. األشخاص الذین ال یشاركون بشكل مباشر في اإلجراءات الجنائیة والمحصورون ألسباب أخرى بما في ذلك اإلجراءات المدنیة أو االزدراء المدني أو الشاھد المادي ، یجب أن یتم إسكانھم بشكل منفصل)   
.وبعیًدا عن بقیة سكان السجن ، وإذا أمكن ، في ھیكل مختلف أو جناح. یجب منحھم على األقل العدید من الحقوق واالمتیازات والفرص المتاحة لألشخاص اآلخرین في الحجز

:ضمن ھذه الفئة ، یجب أن تكون التجمعات التالیة منفصلة ومنفصلة (1) 

ط) الذكور البالغون الذین تبلغ أعمارھم 22 عاًما أو أكثر ؛) 

الشباب الذكور ، الذین تتراوح أعمارھم بین 18 و 21 عاًما ؛ (2) 

البالغات البالغات من العمر 22 سنة أو أكثر ؛ (2) 

.البالغات من سن 18 إلى 21 عاًما (4) 

ھـ)    المزج المحدود. ال یوجد في ھذا القسم ما یمنع األشخاص المحتجزین في فئات أو مجموعات مختلفة من التواجد في نفس المنطقة لغرض معین ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، الترفیھ أو الفصول الدراسیة أو زیارات االتصال)   
.أو الضرورة الطبیة

 .و)    التصنیف األمني) 

.تستخدم الدائرة نظام تصنیف لتجمیع المحتجزین وفق الحد األدنى المطلوب من المراقبة واألمن (1) 

:یجب أن یستوفي نظام التصنیف المتطلبات التالیة (2) 

.ط) یجب أن یكون كتابیًا ویحدد األھداف األساسیة وفئات التصنیف والمتغیرات والمعاییر المستخدمة واإلجراءات المستخدمة والنتائج المحددة على الشخص المحتجز في كل فئة) 

.یجب أن تشتمل على فئتین (2) تصنیف على األقل (2) 

.یجب أن تنص على تصنیف أولي عند الدخول إلى نظام التصحیحات. یجب أن یأخذ ھذا التصنیف في الحسبان فقط المعلومات الواقعیة ذات الصلة حول الشخص المحتجز والقادرة على التحقق (3) 

.یجب أن تنص على إشراك الشخص المحتجز في كل مرحلة مع اتباع اإلجراءات القانونیة الواجبة "4" 

.ال یُحرم األشخاص المودعون في حالة أمنیة أكثر تقییًدا إال من الحقوق واالمتیازات والفرص التي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بوضعھم والتي ال یمكن توفیرھا لھم في وقت أو مكان مختلف عما یُمنح لألفراد اآلخرین المحتجزین (5) 

.یجب أن توفر آلیات لمراجعة األشخاص الموجودین في أكثر األوضاع األمنیة تقییًدا على فترات ال تتجاوز أربعة (4) أسابیع لألفراد الذین ینتظرون المحاكمة وثمانیة (8) أسابیع لألشخاص المحكوم علیھم (6) 

(سجل المدینة المعدل 12/24/2015 ، تأثیر 1/23/2016 ، سجل المدینة المعدل 6/9/2021 ، تأثیر 7/9/2021)

.النظافة الشخصیة 1-03 §
.أ)    السیاسة. یجب أن یوفر كل مرفق معاییر معقولة للنظافة الشخصیة للسجناء ویحافظ علیھا) 

.ب)    االستحمام) 

یجب أن توفر الحمامات بالماء الساخن والبارد لجمیع السجناء یومیا. یجب اتباع معاییر درجة حرارة الماء الساخن لجمعیة الصحة العامة األمریكیة. تمشیا مع المتطلبات الصحیة للمنشأة ، قد یُطلب من السجناء االستحمام بشكل دوري. یجب (1)      
.تنظیف منطقة االستحمام مرة واحدة على األقل كل أسبوع

على الرغم من الفقرة (1) من ھذا التقسیم الفرعي ، یجوز حرمان السجناء المحتجزین في الفصل العقابي من الوصول الیومي إلى الحمامات بسبب إدانتھم بارتكاب مخالفة لسوء السلوك في الطریق إلى االستحمام أو منھ أو أثناءه ، على (2)      
النحو التالي: قد یتم تقلیل االستحمام إلى خمسة أیام في األسبوع لمدة أسبوعین متتالیین ؛ بالنسبة لإلدانات الالحقة خالل نفس الحبس االنفرادي العقابي ، على النحو التالي: بالنسبة لإلدانة الثانیة ، قد یتم تقلیل الوصول إلى الحمامات إلى ثالثة أیام في
األسبوع لمدة تصل إلى ثالثة أسابیع متتالیة ؛ لإلدانة الثالثة ، إلى ثالثة أیام في األسبوع لمدة تصل إلى أربعة أسابیع متتالیة ؛ ولإلدانة الرابعة ، إلى ثالثة أیام في األسبوع طوال مدة الحبس العقابي الحالي. ال تسري أحكام ھذه الفقرة (2) على المثول
.أمام القضاء

.ج)    الحالقة) 

.یسمح لجمیع السجناء بالحلق یومیا. یجب توفیر میاه ساخنة تكفي لتمكین السجناء من الحالقة بعنایة وراحة. عند الطلب ، یتم توفیر أدوات الحالقة الالزمة على نفقة الدائرة والحفاظ علیھا في حالة آمنة وصحیة (1) 

على الرغم من الفقرة (1) من ھذا التقسیم الفرعي ، یجوز حرمان السجناء المحبوسین في الفصل العقابي من الحصول على حالقة یومیة ، باستثناء المثول أمام المحكمة ، إلدانات مخالفة لسوء السلوك في الطریق إلى أو من أو أثناء (2)      
.االستحمام ، وفقًا لـ الجدول في الفقرة (ب) (2) من ھذا القسم

.د)    حالقة الشعر) 

:یجب قص الشعر بواسطة أشخاص قادرین على استخدام أدوات الحالقة. یشمل ھؤالء األشخاص ، على سبیل المثال ال الحصر (1) 

ط) الحالقون المرخصون ؛) 

موظفو المرفق؛ و (2) 

.ثالثا) السجناء) 

.یجب الحفاظ على أدوات الحالقة في حالة آمنة وصحیة (2)    

.ھـ)    قصات الشعر) 

.تمشیا مع متطلبات ھذا التقسیم ، یسمح للسجناء بتصفیف الشعر ، بما في ذلك تسریحات شعر الوجھ ، بأي طول (1) 

.ط) قد یُطلب من السجناء المكلفین بالعمل في مناطق تخزین الطعام أو تحضیره أو تقدیمھ أو تداولھ بأي طریقة أخرى ، ارتداء شبكة من الشعر أو غطاء للرأس) 

.یجوز لإلدارة أن تقرر أن مھام عمل معینة تشكل خطًرا على سالمة السجناء ذوي الشعر الطویل أو اللحى. یتم تعیین السجناء غیر الراغبین أو غیر القادرین على استیفاء متطلبات السالمة الخاصة بمھمة العمل ھذه في مكان آخر (2) 

.إذا أظھر فحص شعر السجین وجود حشرات ، ینبغي البدء فوراً في العالج الطبي. ویجوز قص شعر السجین في ھذه الظروف بأمر كتابي من الطبیب وتحت إشراف الطبیب المباشر (3) 

.عندما یؤدي نمو شعر السجین أو إزالتھ ، بما في ذلك شعر الوجھ ، إلى مشكلة في تحدید الھویة ، یمكن التقاط صورة جدیدة لذلك السجین (2)    

.و)    مواد الرعایة الصحیة الشخصیة) 

:عند الدخول إلى مرفق ، یجب تزوید جمیع السجناء على نفقة اإلدارة بمسألة مواد الرعایة الصحیة الشخصیة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر (1) 

ط) الصابون ؛) 

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-120348#JD_T40C001_1-02


3/14

فرشاة األسنان ؛ (2) 

معجون األسنان أو مسحوق األسنان ؛ (3) 

كوب الشرب ؛ (4) 

.ورق التوالیت (5) 

منشفة ؛ و (6) 

.مرآة من األلومنیوم أو البالستیك ، ما لم یكن ذلك متاًحا بشكل دائم في منطقة السكن (7) 

.باإلضافة إلى المواد الواردة في الفقرة (1) من ھذا التقسیم ، یجب تزوید جمیع السجینات على نفقة الدائرة بمستلزمات النظافة الالزمة (2) 

یجب استبدال المناشف مرة واحدة على األقل في األسبوع على نفقة اإلدارة. یجب تجدید أو استبدال جمیع عناصر الرعایة الصحیة الشخصیة األخرى الصادرة وفقًا للفقرتین (1) و (2) من ھذا التقسیم الفرعي حسب الحاجة على نفقة (3)      
.الدائرة

.ز)    المالبس) 

:یحق للسجناء ارتداء المالبس التي توفرھا الدائرة حسب الحاجة. یجب غسل ھذه المالبس وإصالحھا على نفقة الدائرة وتشمل على سبیل المثال ال الحصر (1) 

ط) قمیص واحد ؛) 

زوج واحد من البنطلونات ؛ (2) 

مجموعتان من المالبس الداخلیة ؛ (3) 

.زوجان من الجوارب (4) 

زوج واحد من األحذیة المناسبة ؛ و (5) 

.سترة واحدة أو قمیص من النوع الثقیل یتم إصداره أثناء الطقس البارد (6) 

یجوز لإلدارة أن تطلب من المحكوم علیھم ارتداء مالبس المنشأة. عند إنشاء وتشغیل خدمات المالبس الموضحة في الفقرة (ح) (2) من ھذا القسم ، یجوز لإلدارة أن تطلب من جمیع السجناء ارتداء مالبس منشأة مناسبة موسمیاً ، باستثناء (2)      
أنھ بالنسبة للمثول أمام المحكمة ، یجوز للسجناء ارتداء المالبس الموضحة في الفقرة (3). من ھذا التقسیم. یجب تمییز مالبس المنشأة التي یتم توفیرھا للمحتجزین بسھولة عن المالبس المخصصة للسجناء المحكوم علیھم. یتم توفیر مالبس المنشأة
.وغسلھا وإصالحھا على نفقة الدائرة

:إلى أن تنشئ اإلدارة وتدیر خدمات المالبس الموضحة في الفقرة (ح) (2) من ھذا القسم ، یُسمح للمحتجزین بارتداء مالبس غیر منشأة. قد تشمل ھذه المالبس عناصر (3) 

التي یرتدیھا السجین عند دخولھ إلى المنشأة ؛ و (1) 

.وردت بعد القبول من أي مصدر. قد تكون ھذه المالبس ، بما في ذلك األحذیة ، جدیدة أو مستعملة (2) 

.یسمح للمحتجزین بارتداء جمیع المالبس المقبولة بشكل عام في األماكن العامة والتي ال تشكل تھدیًدا لسالمة المنشأة (3) 

.یتم تزوید السجناء القائمین بمھمة عمل أو االستجمام في الھواء الطلق الذین یحتاجون إلى مالبس خاصة بمثل ھذه المالبس على نفقة الدائرة (4) 

:عند إنشاء وتشغیل خدمات المالبس الموضحة في الفقرة (ح) (2) من ھذا القسم وإلزام جمیع السجناء بارتداء مالبس المنشأة ، یجب على اإلدارة أن توفر لجمیع السجناء عند الدخول ما یلي على األقل (5) 

، ط) قمیصان) 

زوج واحد من البنطلونات ؛ (2) 

.ثالثا) أربع مجموعات من المالبس الداخلیة) 

أربعة أزواج من الجوارب ؛ (4) 

زوج واحد من األحذیة المناسبة ؛ و (5) 

.سترة واحدة أو قمیص من النوع الثقیل یتم إصداره أثناء الطقس البارد (6) 

.عند إلزام جمیع السجناء بارتداء مالبس المنشأة ، یجب على اإلدارة تزوید السجناء بتبادل نظیف لھذه المالبس كل أربعة أیام (6)    

.ح)    خدمات المالبس) 

.یجب توفیر خدمة غسیل المالبس كافیة لتزوید السجناء بتغییر نظیف لمالبسھم الشخصیة أو مالبس المنشأة مرتین في األسبوع على األقل على نفقة اإلدارة (1) 

:قبل مطالبة المحتجزین بارتداء مالبس المنشأة ، یجب على اإلدارة إنشاء وتشغیل (2) 

خدمة غسیل كافیة للوفاء بمتطلبات الفقرتین (ز) (5) و (6) من ھذا القسم على نفقة الدائرة ، و (1) 

.تأمین مرافق التخزین التي یمكن من خاللھا استعادة المالبس الشخصیة للسجناء على وجھ السرعة وتنظیفھا للمثول أمام المحكمة ، واستعادتھا على الفور عند خروج السجناء من الحجز (2) 

.ط)    الفراش) 

:عند الدخول إلى مرفق ، یجب تزوید جمیع السجناء على نفقة اإلدارة بقضیة الفراش ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر (1) 

ط) ورقتان ؛) 

وسادة واحدة ؛ (2) 

كیس وسادة واحد ؛ (3) 

مرتبة واحدة ؛ (4) 

غطاء مرتبة واحد ؛ و (5) 

.البطانیات الكافیة لتوفیر الراحة والدفء (6) 

.قبل إصدارھا ، یجب فحص جمیع المفروشات بحثًا عن تلفھا وإصالحھا أو تنظیفھا ، إذا لزم األمر (2) 

.یجب تنظیف أكیاس الوسائد والشراشف مرة واحدة على األقل كل أسبوع. یتم تنظیف البطانیات مرة على األقل كل ثالثة أشھر. یجب تنظیف المراتب مرة على األقل كل ستة أشھر (3) 

.یجب أن تكون المراتب من مواد مقاومة للحریق. یجب أن تكون أغطیة المرتبة مصنوعة من مواد مقاومة للماء وسھلة التعقیم (4) 

.یجب الحفاظ على جمیع المالبس والمفروشات المخزنة داخل المنشأة بطریقة آمنة وصحیة (5) 

.ي)    المناطق السكنیة) 

یجب أن یتم تزوید السجناء على نفقة الدائرة بالمكانس والمماسح ومسحوق الصابون والمطھرات وغیرھا من المواد الكافیة لتنظیف وصیانة مناطق السكن بشكل صحیح ، إال في حالة بطالن الطاقم الطبي. في ظل ھذه الظروف ، یتعین على (1)      
.الدائرة اتخاذ ترتیبات أخرى لتنظیف ھذه المناطق

.تتكفل الدائرة بالتنظیف المنتظم لجمیع مناطق السكن ، بما في ذلك الزنازین والطوابق وغرف النھار والنوافذ ، وإبادة القوارض والحشرات في جمیع مناطق السكن (2) 

:یجب أن تحتوي جمیع مناطق السكن على األقل على التركیبات التالیة بكمیة كافیة للوفاء بالمعاییر المعقولة للنظافة الشخصیة للسجناء (3) 

ط) تغرق بالماء الساخن والبارد ؛) 

مرحاض دافق ؛ و (2) 

.االستحمام بالماء الساخن والبارد (3) 



4/14

.االزدحام 1-04 §
.أ)     السیاسة. ال یجوز إیواء السجناء في زنزانات أو غرف أو مھاجع ما لم یتم توفیر مكان وأثاث كافیین) 

.ب)    اإلشغال الفردي) 

.یجب أن تؤوي الزنزانة أو الغرفة المصممة أو المصنفة لشغل واحد فقط سجین واحد (1) 

.یجب أن تحتوي كل زنزانة مفردة على مرحاض دافق وحوض غسیل بمیاه الشرب وسریر فردي وحاویة تخزین قابلة لإلغالق للممتلكات الشخصیة (2) 

.یجب أن تحتوي منطقة السكن من خلیة واحدة على طاولة أو مساحة مكتبیة لكل راكب متاحة لالستخدام على األقل 12 ساعة في الیوم (3) 

.ج)    اإلشغال المتعدد) 

.یجب أن تحتوي منطقة متعددة اإلشغال على سریر فردي لكل راكب ، وحاویة تخزین قابلة لإلغالق للممتلكات الشخصیة وطاولة أو مساحة مكتب متاحة لالستخدام لمدة 12 ساعة على األقل في الیوم (1) 

.یجب أن توفر مناطق اإلشغال المتعدد 60 قدًما مربعًا على األقل من المساحة األرضیة لكل شخص في منطقة النوم (2) 

یجب أن توفر منطقة متعددة اإلشغال ما ال یقل عن مرحاض ودش واحد قابل للتشغیل لكل 8 سجناء وحوض واحد قابل للتشغیل لكل 10 سجناء. یجب أن تكون المراحیض متاحة لالستخدام دون مساعدة الموظفین على مدار 24 ساعة في (3) 
.الیوم

یجب أن توفر منطقة متعددة اإلشغال مساحة غرفة نھاریة منفصلة جسدیًا وصوتیًا عن منطقة النوم ولكنھا مجاورة مباشرة ویمكن الوصول إلیھا ، باستثناء الزنزانات المصممة أو المصنفة لشخصین أو أكثر ، والتي تم فتحھا في 1 ینایر أو (4)      
.قبلھ ، 2000

:یجب أال تزید مساحة اإلشغال المتعدد عن (5) 

ط) 50 معتقالً) 

.من المحكوم علیھم. تنطبق ھذه الفقرة الفرعیة على جمیع المناطق متعددة اإلشغال المفتوحة بعد 1 یولیو 1985 60 "2" 

.قفل 1-05 §
RMAS أ)    السیاسة. یجب أن یظل الوقت الذي یقضیھ األشخاص المحتجزون في زنازینھم عند الحد األدنى وال یُطلب إال عند الضرورة لسالمة وأمن المنشأة. ال تنطبق أحكام ھذا القسم على األشخاص المحتجزین في مساكن)   
.أو األشخاص المحتجزین ألسباب طبیة في وحدات األمراض المعدیة

:ب)    الحجز غیر الطوعي. ال یُطلب من األشخاص البقاء في زنزاناتھم إال لألغراض التالیة) 

في اللیل للعد أو النوم ، ال تتجاوز ثماني ساعات في أي فترة 24 ساعة ؛ (1) 

.خالل الیوم للحساب أو أعمال المنشأة المطلوبة التي ال یمكن تنفیذھا إال أثناء حبس األشخاص ، بما ال یتجاوز ساعتین في أي فترة 24 ساعة. قد یتم تمدید ھذا الوقت إذا لزم األمر إلكمال العد خارج (2)    

 .ج)    قفل اختیاري) 

یجب أن یكون لألشخاص خیار الحبس في زنزاناتھم خالل فترات اإلغالق. األفراد الذین یختارون اإلغالق في بدایة فترة اإلغالق التي تبلغ ساعتین (2) أو أكثر سیتم حظرھم عند الطلب بعد نصف الفترة. في ھذا الوقت ، سیتم حبس (1)      
.األشخاص الذین تم حظرھم عند الطلب

یجوز لإلدارة رفض الحجز االختیاري لشخص في حالة المالحظة العقلیة إذا قرر الطبیب النفسي أو األخصائي النفسي كتابةً أن الحبس االختیاري یشكل تھدیًدا خطیًرا على سالمة ذلك الشخص. یجب مراجعة قرار رفض الحجز االختیاري (2)      
.كل عشرة (10) أیام ، بما في ذلك بیان مكتوب بالنتائج ، من قبل طبیب نفسي أو أخصائي نفسي. یجب أن تستند القرارات التي یتخذھا الطبیب النفسي أو األخصائي النفسي وفقًا لھذا التقسیم الفرعي إلى التشاور الشخصي مع الشخص المحتجز

د)    الجدول الزمني. یجب على كل مرفق الحفاظ على جدول اإلغالق وتوزیعھ على جمیع األشخاص المحتجزین أو البرید في كل منطقة سكنیة ، بما في ذلك الوقت خالل كل فترة إغالق حیث یمكن لألشخاص ممارسة الخیارات المنصوص)   
. علیھا في الفقرة (ج) (1) من ھذا التقسیم الفرعي

(سجل المدینة المعدل 6/9/2021 ، تأثیر 7/9/2021)

.ترفیھ 1-06 §
.أ)    السیاسة. االستجمام ضروري للصحة الجیدة ویساھم في تقلیل التوترات داخل المنشأة. یجب تزوید المحتجزین بفرص ترفیھیة داخلیة وخارجیة كافیة) 

.ب)    مناطق االستجمام. یجب إنشاء وصیانة مناطق الترفیھ الداخلیة والخارجیة ذات الحجم الكافي لتلبیة متطلبات ھذا القسم من قبل كل منشأة. یجب أن تسمح منطقة االستجمام في الھواء الطلق بالوصول المباشر إلى ضوء الشمس والھواء) 

ج)    جدول االستجمام. یجب أال تقل فترات االستجمام عن ساعة واحدة ؛ یتم احتساب الوقت الذي یقضیھ في منطقة الترفیھ فقط من الساعة. یجب أن یكون االستجمام متاًحا سبعة (7) أیام في األسبوع في منطقة االستجمام في الھواء الطلق ،)   
.باستثناء الطقس العاصف عندما یتم استخدام منطقة االستجمام الداخلیة

 .د)    معدات االستجمام) 

.على اإلدارة أن توفر لألشخاص المحتجزین كمیة كافیة من المعدات خالل فترة االستجمام (1) 

.بناًء على الطلب ، یجب على كل مرفق تزوید األشخاص المحتجزین بمالبس خارجیة مناسبة في حالة مرضیة ، بما في ذلك المعطف والقبعة والقفازات ، عندما یشاركون في االستجمام في الھواء الطلق أثناء الطقس البارد أو الرطب (2)    

 .ھـ)    االستجمام داخل منطقة السكن) 

:یسمح لألشخاص بممارسة األنشطة الترفیھیة داخل ممرات الزنازین وطوابقھا وغرف النھار والوحدات السكنیة الفردیة. قد یشمل ھذا الترفیھ على سبیل المثال ال الحصر (1) 

ط) ألعاب الطاولة ؛) 

برامج التمارین ؛ و (2) 

.أنشطة الفنون والحرف الیدویة (3) 

.یجب أن یكون االستجمام الذي یتم داخل ممرات الزنازین والطوابق وغرف النھار والوحدات السكنیة الفردیة مكمًال ، ولكن ال یفي ، بمتطلبات القسم الفرعي (ج) من ھذا القسم (2) 

و)    الترفیھ لألشخاص الموجودین في وحدات األمراض المعدیة. وبدالً من االستجمام خارج الخلیة ، قد یقوم القسم ، بالتشاور مع مقدمي الخدمات الطبیة ، بتزوید األشخاص المحتجزین ألسباب طبیة في وحدات األمراض المعدیة بمعدات ومواد)   
.ترفیھیة مناسبة لالستجمام داخل الخلیة. یجب أن توفر اإلدارة لھؤالء األفراد إمكانیة الوصول الیومي إلى المطبوعات ، مثل الصحف والكتب والمجالت ، والتي یجب أن تكون متاحة باللغات الست (6) األكثر شیوًعا التي یتحدث بھا نزالء السجن

.الفصل 6 بالترفیھ وفقًا ألحكام القسم الفرعي (ج) من ھذا القسم RCNY على النحو المحدد في RMAS 40 ز)    الترفیھ لألشخاص الموجودین في مساكن تقییدیة. یُسمح لألشخاص المحتجزین في) 

ح)    تقیید الوصول إلى الترفیھ. قد یُحرم وصول الشخص إلى الترفیھ لمدة تصل إلى خمسة (5) أیام فقط بسبب مخاطر السالمة واألمن الوشیكة ، والتي یجب تسجیلھا ونقلھا إلى المجلس خالل یوم عمل واحد (1) من التقیید. یجب أن یوافق)   
.رئیس الدائرة على أي قیود مفروضة على وصول أي شخص إلى الترفیھ

(سجل المدینة المعدل 12/24/2015 ، تأثیر 1/23/2016 ، سجل المدینة المعدل 6/9/2021 ، تأثیر 7/9/2021)

.الدین 1-07 §
.أ)    السیاسة. لألشخاص المحتجزین حق غیر مقید في اعتناق أي معتقد دیني ، وأن یكونوا أعضاء في أي جماعة أو منظمة دینیة ، وكذلك االمتناع عن ممارسة أي معتقدات دینیة. یجوز للشخص المحتجز تغییر انتمائھ الدیني) 

 .ب)    ممارسة المعتقدات الدینیة) 

.یحق لألشخاص المحتجزین ممارسة معتقداتھم الدینیة بأیة طریقة ال تشكل خطراً واضحاً وقائماً على سالمة أو أمن المنشأة (1) 

.ال یُسمح ألي موظف أو وكیل لإلدارة أو أي برنامج تطوعي بالتبشیر أو السعي لتغییر أي شخص محتجز ، وال یجوز إجبار أي شخص محتجز على ممارسة أي معتقد دیني أو ثنیھ عن ذلك (2) 

.تُمنح المساواة في الوضع والحمایة لجمیع األشخاص في ممارسة معتقداتھم الدینیة إال إذا كانت ھذه الممارسة تعطل بشكل غیر مالئم روتین المنشأة (3) 

 .ج)    تجمع األنشطة الدینیة) 

.تماشیاً مع متطلبات القسم الفرعي (أ) من ھذا القسم ، یُسمح لجمیع األشخاص المحتجزین بالتجمع لغرض العبادة واألنشطة الدینیة األخرى ، باستثناء األشخاص المحتجزین ألسباب طبیة في وحدات األمراض المعدیة (1) 

یجب على كل مرفق أن یوفر لجمیع األشخاص المحتجزین إمكانیة الوصول إلى منطقة مناسبة للعبادة الدینیة وغیرھا من األنشطة الدینیة. تمشیا مع متطلبات الفقرة (ب) (1) من ھذا القسم ، یجب توفیر ھذه المنطقة لألشخاص المحتجزین (2)      
.وفقا لممارسة شعائرھم الدینیة

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128278#JD_T40C006
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 .د)    المستشارون الدینیون) 

.كما ھو مستخدم في ھذا القسم ، فإن مصطلح "مستشار دیني" یعني الشخص الذي حصل على تأیید من السلطة الدینیة ذات الصلة (1) 

.یُسمح للمستشارین الدینیین بممارسة األنشطة الدینیة الجماعیة المسموح بھا بموجب القسم الفرعي (ج) من ھذا القسم. في حالة عدم وجود مستشار دیني ، یجوز السماح لشخص محتجز ینتمي إلى مجموعة دینیة بالقیام بأنشطة دینیة جماعیة (2) 

.تماشیاً مع متطلبات الفقرة (ب) (1) من ھذا القسم ، یُسمح لألشخاص بالتشاور السري مع مستشاریھم الدینیین خالل فترات الحظر (3) 

.ھـ)    االحتفال باألعیاد أو األعیاد الدینیة. تماشیاً مع متطلبات الفقرة (ب) (1) من ھذا القسم ، یُسمح لألشخاص باالحتفال باألعیاد أو األعیاد الدینیة على أساس فردي أو جماعي) 

.و)    قوانین التغذیة الدینیة. یحق لألشخاص المحتجزین التقید المعقول بقوانین النظام الغذائي أو الصوم الذي یقره دینھم. یجب على كل منشأة تزوید الناس بمواد غذائیة كافیة للوفاء بقوانین التغذیة الدینیة) 

.ز)    األدوات الدینیة. تمشیا مع متطلبات الفقرة (ب) (1) من ھذا القسم ، یحق لألشخاص المحتجزین ارتداء وحیازة أوسمة دینیة أو غیرھا من األشیاء الدینیة ، بما في ذلك المالبس والقبعات) 

 .ح)    ممارسة المعتقدات الدینیة من قبل األشخاص الذین یعیشون في مساكن مقیدة) 

.من ممارسة معتقداتھم الدینیة ، بما في ذلك الفرص التي توفرھا األقسام الفرعیة (د) إلى (ز) من ھذا القسم RMAS ال یجوز منع األشخاص المحتجزین في مساكن (1) 

الفصل 6 من خالل السماح لھؤالء األفراد بحضور األنشطة الدینیة المجمعة بأمان مناسب إما مع RCNY على النحو المحدد في RMAS 40 یجب توفیر األنشطة الدینیة المجمعة من قبل األشخاص في المستویین 1 و 2 من مساكن (2) 
.بعضھم البعض أو مع أشخاص آخرین في الحجز

 .ط)    االعتراف بجماعة أو منظمة دینیة) 

یجب االحتفاظ بقائمة لجمیع الجماعات والمنظمات الدینیة المعترف بھا من قبل الدائرة. یجب أن تكون ھذه القائمة باللغتین اإلسبانیة واإلنجلیزیة ، ویجب توزیعھا على جمیع األشخاص الذین یدخلون في الحجز أو یتم نشرھم في كل منطقة (1)      
.سكنیة

یجب أن تحتفظ كل منشأة بقائمة بالمستشار الدیني ، إن وجد ، لكل جماعة ومنظمة دینیة ، ووقت ومكان صالة الجماعة لكل دین. یجب أن تكون ھذه القائمة باللغتین اإلسبانیة واإلنجلیزیة ، ویجب توزیعھا على جمیع األشخاص الذین (2)      
.یدخلون في الحجز أو یتم نشرھم في كل منطقة سكنیة

.یجوز لألشخاص المحتجزین التقدم بطلبات إلى اإلدارة لممارسة معتقدات جماعة أو منظمة دینیة لم تعترف بھا الدائرة سابقًا (3) 

:عند تحدید الطلبات المقدمة وفقًا للفقرة (3) من ھذا التقسیم الفرعي ، یجب اعتبار العوامل التالیة من بین عوامل أخرى على أنھا تشیر إلى أساس دیني للمعتقد (4) 

ما إذا كانت ھناك مؤلفات كبیرة تدعم المعتقد فیما یتعلق بالمبدأ الدیني ؛ (1) 

ما إذا كانت ھناك عبادة رسمیة ومنظمة من قبل مجموعة متماسكة ومعترف بھا تشترك في المعتقد ؛ (2) 

ما إذا كان ھناك اتحاد غیر رسمي ألشخاص یتشاركون وجھات نظر أخالقیة أو معنویة أو فكریة مشتركة تدعم ھذا المعتقد ؛ أو (3) 

.ما إذا كان االعتقاد مؤمنًا بعمق وصدق من قبل الشخص مقدم الطلب (4) 

:عند تحدید الطلبات المقدمة وفقًا للفقرة (3) من ھذا التقسیم الفرعي ، ال تعتبر العوامل التالیة بمثابة إشارة إلى عدم وجود أساس دیني للمعتقد (5) 

االعتقاد یؤمن بھ عدد قلیل من األفراد ؛ (1) 

أن المعتقد حدیث المنشأ ؛ (2) 

عدم استناد االعتقاد إلى مفھوم الكائن األسمى أو ما یعادلھ ؛ أو (3) 

.االعتقاد غیر شعبي أو مثیر للجدل (4) 

.قبل أن تحدد الدائرة طلبًا مقدًما وفقًا للفقرة (3) من ھذا التقسیم الفرعي ، یُسمح للطالب بتقدیم دلیل یشیر إلى أساس دیني للمعتقد (6) 

.یتم تطبیق اإلجراء الموضح في الفقرتین (1) و (3) من ھذا التقسیم الفرعي عند رفض الطلب المقدم وفقًا للفقرة (1) (3) من ھذا التقسیم الفرعي (7) 

 .ي)    القیود المفروضة على ممارسة المعتقدات الدینیة) 

یجب أن یكون أي قرار للحد من ممارسة المعتقدات الدینیة ألي شخص محتجز كتابةً ، ویجب أن یذكر الحقائق واألسباب المحددة التي یقوم علیھا ھذا التحدید. یجب إرسال نسخة من ھذا القرار ، بما في ذلك إجراءات االستئناف ، إلى (1)      
.مجلس اإلدارة وإلى أي شخص یتأثر بالقرار خالل یوم عمل واحد (1) من القرار

یجب أن یستند ھذا القرار إلى أفعال محددة ارتكبھا الشخص المحتجز أثناء ممارسة دینھ أو دینھا والتي تُظھر تھدیًدا خطیًرا وفوریًا لسالمة وأمن المنشأة. قبل اتخاذ أي قرار ، یجب تزوید الفرد بإخطار كتابي بالرسوم المحددة وأسماء (2)      
.وبیانات األطراف المسؤولة عن فرض الرسوم ، ومنحھم فرصة للرد

.یجوز ألي شخص یتأثر بقرار تم اتخاذه وفقًا لھذا التقسیم الفرعي استئناف ھذا القرار أمام مجلس اإلدارة (3) 

.ط) یجب على الشخص المتأثر بالقرار تقدیم إخطار كتابي إلى مجلس اإلدارة واإلدارة بنیتھ في استئناف القرار) 

.یجوز لإلدارة وأي شخص یتأثر بالقرار تقدیم أي مواد ذات صلة إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا باإلضافة إلى القرار الكتابي (2) 

.یصدر مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ قراًرا كتابیًا بشأن االستئناف في غضون أربعة عشر (14) یوم عمل بعد تلقي إشعار المراجعة المطلوبة (3) 

(سجل المدینة المعدل 6/9/2021 ، تأثیر 7/9/2021)

.الوصول إلى المحاكم والخدمات القانونیة 1-08 §
.أ)    السیاسة. یحق لألشخاص المحتجزین الوصول إلى المحاكم والمحامین والمساعدین القانونیین والمواد القانونیة) 

 .ب)    اإلجراءات القضائیة واإلداریة) 

.ال یجوز تقیید األشخاص المحتجزین في اتصاالتھم بالمحاكم أو الوكاالت اإلداریة فیما یتعلق بإجراءات جنائیة أو مدنیة إال بناًء على أمر من المحكمة (1) 

یجب توفیر وسائل النقل في الوقت المناسب لألشخاص المقرر مثولھم أمام المحاكم أو الوكاالت اإلداریة. یجب أن تفي المركبات المستخدمة لنقل األشخاص المحتجزین بجمیع متطلبات السالمة والفحص المعمول بھا وأن توفر التھویة (2)      
.واإلضاءة والراحة الكافیة

 .ج)    الوصول إلى محام) 

ال یجوز تقیید تواصل المحتجزین مع المحامین. حقیقة أن شخًصا ما یمثلھ محاٍم واحد ال یمكن أن یكون سببًا لمنع ذلك الشخص من التواصل مع محامین آخرین. یجوز ألي محام محدد بشكل صحیح زیارة أي شخص محتجز بموافقة ذلك (1)      
.الشخص

.ط) قد یُطلب من المحامي تقدیم بطاقة ھویة لمسؤول معین في المكتب المركزي للدائرة من أجل الحصول على تصریح مرفق. یسمح ھذا التمریر للمحامي بزیارة أي شخص في عھدة الدائرة) 

.یجوز للوزارة فقط أن تطلب مثل ھذا التعریف الذي یمتلكھ عادة المحامي (2)    

.یجوز لإلدارة قصر الزیارات على أي محامي قید أو محام بإخطار من المحكمة لألفراد الذین یخضعون لفحص الكفاءة بموجب أمر من المحكمة (2) 

§ RCNY یجب الحفاظ على سریة الزیارات بین األشخاص المحتجزین والمحامین ، وفقًا ألحكام 40 (3) یُسمح بالزیارات القانونیة على األقل ثماني ساعات یومیًا بین الساعة 8 صباًحا و 8 مساًء خالل أیام العمل ، أربع (4) . 1-09
.ساعات من الساعة 8 صباًحا إلى 10 صباًحا ، ومن 6 مساًء إلى 8 مساًء. من ساعات الزیارة القانونیة في كل منشأة

. RCNY § 1-11 ال یجوز تأخیر البرید بین األشخاص المحتجزین والمحامین أو قراءتھ أو التدخل فیھ بأي طریقة ، باستثناء ما ھو منصوص علیھ في 40 (4) 

. RCNY § 1-10 یجب الحفاظ على سریة وحمایة االتصاالت الھاتفیة بین األشخاص المحتجزین والمحامین ، وفقًا ألحكام 40 (5) 

د)    الوصول إلى المتھمین اآلخرین. بناًء على طلب معقول ، یُسمح بزیارات منتظمة بین األشخاص الذین ینتظرون المحاكمة وجمیع المتھمین اآلخرین الذین یوافقون على مثل ھذه الزیارات. إذا كان أي من المدعى علیھم مسجونین ، یجوز)   
.لإلدارة أن تطلب حضور محامي محضر واستخدام المؤتمرات عن بعد ، إذا كان ذلك متاًحا

 .ھـ)    مساعدو المحامون) 

یُسمح لطالب القانون والمساعدین القانونیین ومساعدي المحامین اآلخرین الذین یعملون تحت إشراف محاٍم یمثل شخًصا محتجًزا بالتواصل مع ھذا الشخص عن طریق البرید والھاتف والزیارات الشخصیة ، بنفس القدر وبنفس الشروط. أنھ (1)      
یجوز للمحامي القیام بذلك لغرض تمثیل الفرد. یُسمح لطالب القانون والمساعدین القانونیین ومساعدي المحامین اآلخرین الذین یعملون تحت إشراف محاٍم اتصل بھ شخص محتجز بالتواصل مع ھذا الشخص عن طریق البرید أو الھاتف أو الزیارات
.الشخصیة بنفس القدر وبنفس الشروط التي یستخدمھا المحامي قد تفعل ذلك

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128278#JD_T40C006
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https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79229#JD_T40C001_1-11
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128276#JD_T40C001_1-10
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-RCNY § 1 قد یُطلب من مساعد المحامي تقدیم خطاب تعریف من المحامي إلى مسؤول معین في المكتب المركزي للدائرة من أجل الحصول على تصریح منشأة. ال یجوز رفض أي تصریح بناًء على أي من األسباب المذكورة في 40 (2)      
09 (h) (1).

یجب أن یسمح التمریر للمساعد بأداء الوظائف المدرجة في القسم الفرعي (ھـ) من ھذا القسم. یجوز إلغاؤه إذا أظھرت أفعال محددة ارتكبھا المساعد القانوني تھدید المساعد القانوني لسالمة وأمن المنشأة. یجب أن یتم ھذا التحدید وفقًا (3)      
. RCNY § 1-09 من 40 (h) للمتطلبات اإلجرائیة للفقرات (2) و (4) و (5) من القسم الفرعي

.و)    مكتبات القانون. یجب أن تحتفظ كل منشأة بمكتبة قانونیة مجھزة بشكل جید وموظفین) 

.یجب أن تكون مكتبة القانون في منطقة منفصلة خالیة بشكل كاٍف من الضوضاء والنشاط وبمساحة وإضاءة كافیة للسماح بالبحث المستمر (1) 

:یجب أن تكون كل مكتبة قانون مفتوحة لمدة ال تقل عن خمسة (5) أیام في األسبوع بما في ذلك یوم واحد (1) على األقل في عطلة نھایة األسبوع. في كل یوم تفتح مكتبة القانون (2) 

في المرافق التي تضم أكثر من ستمائة (600) شخص ، یجب تشغیل كل مكتبة قانونیة لمدة ال تقل عن عشر (10) ساعات ، منھا ثماني (8) ساعات على األقل خالل ساعات اإلغالق ؛ (1) 

في المرافق التي تضم ستمائة (600) شخص أو أقل ، یجب تشغیل كل مكتبة قانونیة لمدة ال تقل عن ثماني (8) ساعات ونصف ، منھا ست (6) ونصف على األقل خالل فترة اإلغالق- ساعات خارج (2) 

في جمیع المرافق ، یجب تشغیل مكتبة القانون لمدة ثالث (3) ساعات على األقل بین الساعة 6 مساًء و 10 مساًء ؛ و (3) 

ستبقى مكتبة القانون مفتوحة الستخدام الناس في جمیع أیام العطل التي تقع في أیام مكتبة القانون العادیة باستثناء یوم رأس السنة الجدیدة ، الرابع من تموز (یولیو) ، عید الشكر وعید المیالد. یمكن إغالق مكتبة القانون في أیام العطل (4)       
بخالف تلك المحددة بشرط أن یتم توفیر خدمات مكتبة القانون في أي من الیومین من نفس األسبوع ، وعادة ما تكون مكتبة القانون مغلقة. في أیام العطالت التي تكون فیھا مكتبة القانون مفتوحة ، یجب أن تعمل لمدة ال تقل عن ثماني (8) ساعات. لن
.یتم إجراء أي تغییرات على جداول مكتبة القانون دون إخطار كتابي إلى مجلس التصحیح ویجب أن یتم استالمھا قبل خمسة (5) أیام عمل على األقل من تنفیذ التغییر (التغییرات) المخطط لھا

یجب ترتیب الجدول الزمني لمكتبة القانون لتوفیر الوصول إلى األشخاص المحتجزین خالل أوقات الیوم عندما ال تتم جدولة أنشطة أخرى مثل االستجمام ، والمجمع ، والوجبات ، والمدرسة ، والمرض ، وما إلى ذلك. في حالة عدم إمكانیة (3)      
.مراعاة ھذه االعتبارات ، یجب منح األشخاص فرصة أخرى لحضور مكتبة القانون في وقت الحق خالل الیوم

یُمنح كل شخص محتجز الوصول إلى مكتبة القانون لمدة ساعتین (2) على األقل یومیًا في كل یوم تكون فیھ مكتبة القانون مفتوحة. عند الطلب ، قد یتم توفیر وقت إضافي حسب الحاجة ، إذا سمح المكان والوقت. عند توفیر وقت إضافي ، (4)      
.سیتم منح األفضلیة لألشخاص الذین لدیھم حاجة فوریة لوقت إضافي ، مثل األشخاص قید المحاكمة وأولئك الذین لدیھم موعد نھائي وشیك للمحكمة

.على الرغم من أحكام الفقرة (و) (4) ، قد یُمنع األشخاص الذین تم إیواؤھم ألسباب طبیة في وحدات األمراض المعدیة من الوصول إلى مكتبة القانون. یجب إنشاء طریقة بدیلة للوصول إلى المواد القانونیة للسماح بإجراء بحث قانوني فعال (5) 

الفصل 6 قد یتم تخفیضھا أو إلغاؤھا ، شریطة أن یتم وضع طریقة بدیلة للوصول إلى المواد القانونیة للسماح بإجراء بحث RCNY كما ھو محدد في RMAS 40 ساعات عمل مكتبة القانون لألشخاص في المستویین 1 و 2 من إسكان (6) 
.قانوني فعال

.RMAS یجب إجراء فصول البحث القانوني لألشخاص الذین یسكنون عموم السكان في كل منشأة على أساس ربع سنوي على األقل. یجب توفیر مواد التدریب على البحث القانوني عند الطلب لألشخاص في المستویین 1 و 2 من إسكان (7) 

یقدم القسم تقریًرا سنویًا إلى المجلس یوضح بالتفصیل الموارد المتاحة في مكتبة القانون في كل منشأة ، بما في ذلك قائمة عناوین وتواریخ جمیع كتب القانون والدوریات وعدد ومؤھالت وساعات اللغة القانونیة الناطقة باللغة اإلنجلیزیة (8)      
.واإلسبانیة. مساعدین

 .ز)    المستندات واللوازم القانونیة) 

.یجب أن تحتوي كل مكتبة قانونیة على البحوث الضروریة والمواد المرجعیة التي یجب تحدیثھا وتكمیلھا بشكل صحیح ویجب استبدالھا دون تأخیر ال داعي لھ عندما تكون المواد مفقودة أو تالفة (1) 

یجب أن یتمتع األشخاص المحتجزون بإمكانیة الوصول المعقول إلى اآلالت الكاتبة ومعالجات النصوص وآالت التصویر لغرض إعداد المستندات القانونیة. سیتم توفیر عدد كاٍف من اآلالت الكاتبة القابلة للتشغیل ومعالجات النصوص (2)      
.المخصصة وآالت التصویر الستخدام الناس

.یجب توفیر اإلمدادات الكتابیة القانونیة ، بما في ذلك األقالم واألوراق القانونیة والفوط للشراء من قبل األشخاص المحتجزین. یجب توفیر ھذه اللوازم الكتابیة القانونیة لألفراد المعوزین على نفقة الدائرة (3) 

.یجب توفیر األشكال القانونیة غیر الممیزة التي یشیع استخدامھا من قبل المحتجزین. یُسمح لكل شخص باستخدام أو عمل نسخ من ھذه النماذج لیستخدمھا الشخص (4)    

 .ح)    مالك مكتبة القانون) 

خالل جمیع ساعات العمل ، یجب تزوید كل مكتبة قانون بمنسق (منسقین) قانونیین مدنیین مدربین لمساعدة األشخاص في إعداد المواد القانونیة. یجب توفیر تغطیة المنسق القانوني أثناء الغیاب المطول للمنسق (المنسقین القانونیین) المعینین (1)      
.بانتظام

.یجب تزوید كل مكتبة قانونیة بعدد كاٍف من ضباط اإلصالح المعینین بشكل دائم على درایة بإجراءات مكتبة القانون (2) 

.یجب تقدیم المساعدة لألشخاص الناطقین باإلسبانیة في الحجز في استخدام مكتبة القانون من قبل موظفین یجیدون اللغة اإلسبانیة على أساس الحاجة (3)    

 .ط)    عدد الوثائق القانونیة ومواد البحث) 

.یسمح لألشخاص المحتجزین بشراء واستالم كتب القانون وغیرھا من مواد البحث القانوني من أي مصدر (1) 

یجوز اعتماد لوائح معقولة تحكم حفظ المواد في الزنازین وتفتیشھا ، ولكن ال یجوز تحت أي ظرف من الظروف قراءة أو مصادرة وثائق األشخاص وكتبھم وأوراقھم القانونیة من قبل موظفي اإلصالحیات دون أمر قانوني. عندما تكون (2)      
.المساحة في الزنزانة محدودة ، یلزم وجود طریقة بدیلة لتخزین المواد القانونیة بأمان في مكان آخر بالمنشأة ، بشرط أن یكون لدى الشخص المحتجز إمكانیة الوصول المنتظم إلى ھذه المواد

 .ي)    تقیید الوصول إلى مكتبة القانون) 

.یجوز إخراج األشخاص المحتجزین من مكتبة القانون إذا عطلوا األداء المنظم لمكتبة القانون أو لم یستخدموا مكتبة القانون لألغراض المقصودة (1) 

أي قرار للحد من حق أي شخص في الوصول إلى مكتبة القانون یجب أن یكون كتابیًا ویجب أن یذكر الحقائق واألسباب المحددة التي یقوم علیھا ھذا القرار. یجب إرسال نسخة من ھذا القرار ، بما في ذلك إجراءات االستئناف ، إلى مجلس (2)      
.اإلدارة وإلى أي شخص یتأثر بھذا القرار في غضون یوم عمل واحد من القرار

.یجب إنشاء طریقة بدیلة للوصول إلى المواد القانونیة للسماح بإجراء بحث قانوني فعال ألي شخص مستبعد من مكتبة القانون. یجب على المنسق القانوني زیارة أي شخص مستبعد لتحدید احتیاجات مكتبتھ القانونیة عند الطلب (3) 

.یجوز ألي شخص یتأثر بقرار تم اتخاذه وفقًا لھذا التقسیم الفرعي (ي) استئناف ھذا القرار أمام مجلس اإلدارة (4) 

.ط) یجب على الشخص المتأثر بالقرار تقدیم إخطار كتابي إلى مجلس اإلدارة واإلدارة بنیتھ / ھا في استئناف القرار) 

.یجوز لإلدارة وأي شخص یتأثر بالقرار تقدیم أي مواد ذات صلة إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا باإلضافة إلى القرار الكتابي (2) 

.یصدر مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ قراًرا كتابیًا بشأن االستئناف في غضون خمسة (5) أیام عمل بعد تلقي إشعار بالمراجعة المطلوبة (3) 

(سجل المدینة المعدل 6/9/2021 ، تأثیر 7/9/2021)

.الزیارة 1-09 §
أ)    السیاسة.یحق لجمیع المحتجزین تلقي زیارات شخصیة كافیة الطول والعدد. یعد الحفاظ على الروابط الشخصیة مع الشبكات االجتماعیة والعائلیة وأنظمة الدعم أمًرا بالغ األھمیة لتحسین النتائج أثناء الحبس وعند العودة. تلعب)   
الزیارة مع األصدقاء والعائلة دوًرا أساسیًا في قدرة الشخص على الحفاظ على ھذه الروابط ، وبالتالي یجب تشجیعھا وتسھیلھا من قبل القسم. باإلضافة إلى ذلك ، یقر المجلس بأن أسرة الشخص قد ال تقتصر على تلك المتعلقة بالفرد عن طریق الدم أو
عن طریق السندات المعترف بھا قانونًا ، مثل الزواج أو التبني. لذلك ، فإن مصطلح "األسرة" كما یتم استخدامھ في ھذا التقسیم الفرعي ، یجب تفسیره على نطاق واسع لیعكس تنوع الھیاكل األسریة والتنوع الواسع للعالقات التي قد تربط الشخص
المحتجز عن كثب باآلخرین. یجب أن یشمل ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر: الشركاء الرومانسیون ؛ العرابین وأبناء هللا. زوجة األب واألم واألبناء واألشقاء الحالیین والسابقین ؛ وتلك المرتبطة بالفرد من خالل الشراكات المحلیة الحالیة أو
.السابقة ، أو ترتیبات التبني ، أو االتحادات المدنیة ، أو التعایش

 .ب)    مناطق الزیارة واالنتظار) 

.یجب إنشاء منطقة زیارة ذات حجم كاٍف لتلبیة متطلبات ھذا القسم والحفاظ علیھا في كل منشأة (1) 

.یجب تصمیم منطقة الزیارة بحیث تسمح باالتصال الجسدي بین األشخاص المحتجزین وزوارھم كما ھو مطلوب في القسم الفرعي (و) من ھذا القسم (2) 

.تبذل اإلدارة قصارى جھدھا لتقلیل وقت االنتظار قبل الزیارة. ال یُطلب من الزوار االنتظار خارج المنشأة ما لم یتم توفیر مأوى مالئم ومتطلبات الفقرة (ب) (4) من ھذا القسم (3) 

:یجب أن توفر جمیع مناطق االنتظار والزیارة الحد األدنى من وسائل الراحة للزوار ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر (4) 

ط) مقاعد كافیة لجمیع الزوار ؛) 

الوصول إلى مرافق الحمام ومیاه الشرب طوال فترتي االنتظار والزیارة ؛ (2) 

الوصول إلى آالت بیع المشروبات والمواد الغذائیة في وقت ما خالل فترة االنتظار أو الزیارة ؛ و (3) 

.الوصول إلى موظف أو متطوع یتحدث اإلسبانیة في وقت ما خالل فترة االنتظار أو الزیارة. یجب نشر جمیع قواعد وأنظمة وساعات الزیارة بوضوح باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة في مناطق االنتظار والزیارة في كل منشأة (4) 

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128278#JD_T40C006
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.تبذل اإلدارة قصارى جھدھا الستخدام المساحات الخارجیة للزیارات خالل أشھر الطقس الحار (5)    

 .ج)    جدول الزیارة) 

:قد تتنوع ساعات الزیارة لتالئم جداول المرافق الفردیة ولكن یجب أن تفي بالمتطلبات الدنیا التالیة لألشخاص الذین ینتظرون المحاكمة (1) 

ط)    من االثنین إلى الجمعة. یُسمح بالزیارة في ثالثة (3) أیام على األقل لمدة ثالث (3) ساعات متتالیة على األقل بین 9 صباًحا و 5 مساًء یُسمح بالزیارة في أمسیتین (2) على األقل لمدة ثالث (3) ساعات متتالیة على األقل بین 6 مساءا)       
و 10 مساءا

السبت واألحد. یُسمح بالزیارة في كال الیومین لمدة خمس (5) ساعات متتالیة على األقل بین الساعة 9 صباًحا و 8 مساًء    (2)    

:قد تتنوع ساعات الزیارة لتتالءم مع جداول المنشآت الفردیة ولكن یجب أن تفي بالمتطلبات الدنیا التالیة لألفراد المحكوم علیھم (2) 

ط)    من االثنین إلى الجمعة. یُسمح بالزیارة في لیلة واحدة (1) على األقل لمدة ثالث (3) ساعات متتالیة على األقل بین الساعة 6 مساًء و 10 مساًء) 

السبت واألحد. یُسمح بالزیارة في كال الیومین لمدة خمس (5) ساعات متتالیة على األقل بین الساعة 9 صباًحا و 8 مساًء    (2)    

.یكون جدول الزیارة لكل مرفق متاًحا عن طریق االتصال إما بالمكتب المركزي للدائرة أو بالمنشأة (3) 

.یجب أن تستغرق الزیارات ساعة واحدة (1) على األقل. لن تبدأ ھذه الفترة الزمنیة حتى یجتمع الشخص المحتجز والزائر في غرفة الزیارة (4) 

یحق لألفراد المحكوم علیھم القیام بزیارتین (2) على األقل في األسبوع مع زیارة واحدة (1) على األقل في المساء أو في عطلة نھایة األسبوع ، حسب رغبة الفرد المحكوم علیھ. یحق لألشخاص الذین ینتظرون المحاكمة ما ال یقل عن (5) 
ثالث (3) زیارات في األسبوع مع زیارة واحدة (1) على األقل في المساء أو في عطلة نھایة األسبوع ، كما یرغب الشخص. ال یتم احتساب الزیارات التي یقوم بھا األشخاص الذین تم تحدیدھم بشكل صحیح والذین یقدمون الخدمات أو المساعدة ،
.بما في ذلك المحامون واألطباء والمستشارون الدینیون والمسؤولون العامون والمعالجون والمستشارون وممثلو وسائل اإلعالم ، من ھذا العدد

.لن یكون ھناك حد لعدد الزیارات التي یقوم بھا زائر معین أو فئة معینة من الزوار (6) 

باإلضافة إلى الحد األدنى لعدد الزیارات التي تتطلبھا الفقرات (1) و (2) و (5) من ھذا التقسیم الفرعي ، یجب توفیر زیارات إضافیة في الحاالت التي تنطوي على ضرورة خاصة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، حاالت (7)      
.الطوارئ والحاالت. التي تنطوي على وقت سفر طویل

.یُسمح لألشخاص المحتجزین بالزیارة مع ثالثة (3) زوار على األقل في نفس الوقت ، والحد األقصى الذي تحدده المنشأة (8) 

.یُسمح للزوار بالزیارة مع وجود ما ال یقل عن شخصین (2) رھن االحتجاز في نفس الوقت ، مع الحد األقصى للعدد الذي تحدده المنشأة (9) 

یجوز للمنشأة ، إذا استدعى األمر بسبب نقص المساحة ، أن تحدد العدد اإلجمالي لألشخاص في أي مجموعة من الزوار واألشخاص المحتجزین بأربعة (4). یجب التنازل عن ھذا التقیید في الحاالت التي تنطوي على ضرورة خاصة ، (10)      
.بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، حاالت الطوارئ والحاالت التي تنطوي على وقت سفر طویل

 .د)    الزیارة األولیة) 

.یحق لألشخاص الذین ینتظرون المحاكمة تلقي زیارة بدون اتصال في غضون أربع وعشرین (24) ساعة من دخولھم المنشأة (1) 

إذا كانت فترة الزیارة المجدولة وفقًا للفقرة (ج) (1) من ھذا القسم غیر متوفرة في غضون أربع وعشرین (24) ساعة بعد الشخص الذي ینتظر قبول المحاكمة ، یجب اتخاذ الترتیبات لضمان أن الزیارة األولیة المطلوبة من قبل تم توفیر (2)      
.ھذا التقسیم الفرعي

 .ھـ)    تحدید ھویة الزائر وتسجیلھ) 

.تمشیا مع متطلبات ھذا التقسیم الفرعي ، یجب السماح ألي شخص محدد بشكل صحیح ، بموافقة الفرد المحتجز ، بزیارة ھذا الشخص (1) 

.ط) قبل الزیارة ، یجب إبالغ الشخص المحتجز بھویة الزائر المحتمل) 

.ال یؤثر رفض أي شخص محتجز لقاء زائر معین على حق ھذا الشخص في مقابلة أي زائر آخر خالل تلك الفترة ، وال حق ھذا الشخص في مقابلة الزائر المرفوض خالل الفترات الالحقة (2)    

:یطلب من الزوار الدخول في سجل زوار المنشأة (2) 

ط) اسمھم ؛) 

عنوانھم ؛ (2) 

التاریخ ؛ (3) 

.وقت الدخول (4) 

اسم الفرد أو األفراد الذین ستتم زیارتھم ؛ و (5) 

.السادس) وقت الخروج) 

:یتعین على أي زوار محتملین تقل أعمارھم عن ستة عشر (16) عاًما أن یدخلوا ، أو قد أدخلوا نیابة عنھم ، في سجل زوار المنشأة (3) 

المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة (2) من ھذا التقسیم الفرعي ؛ (1) 

سنھم ؛ و (2) 

.اسم وعنوان ورقم ھاتف الوالد أو الوصي القانوني (3) 

یجب أن یكون سجل الزوار سریًا ، وال یجوز قراءة المعلومات الواردة فیھ من قبل موظفین من خارج اإلدارة أو الكشف عنھا إال وفقًا لما ینص علیھ میثاق المدینة أو بناًء على طلب محدد من وكالة إنفاذ القانون الرسمیة. یجب أن تحتفظ (4)      
.الدائرة بسجل لجمیع ھذه الطلبات مع وصف تفصیلي وكامل

قبل زیارة الشخص المحتجز ، قد یُطلب من الزائر المحتمل الذي یقل عمره عن ستة عشر (16) عاًما أن یكون برفقة شخص یبلغ من العمر ثمانیة عشر (18) عاًما أو أكبر ، وأن یقدم إذنًا شفویًا أو كتابیًا من موافقة ولي األمر أو الوصي (5)      
.القانوني على ھذه الزیارة

.یجوز لإلدارة اعتماد إجراءات بدیلة لزیارة األشخاص الذین تقل أعمارھم عن ستة عشر (16) عاًما. یجب أن تكون ھذه اإلجراءات متسقة مع سیاسة الفقرة (ھـ) (5) من ھذا التقسیم الفرعي ویجب تقدیمھا إلى مجلس اإلدارة للموافقة علیھا (6) 

و)    زیارات االتصال.یُسمح باالتصال الجسدي بین جمیع األشخاص المحتجزین وجمیع زوارھم. یجب أن یتضمن االتصال الجسدي المسموح بھ عناقًا وقبلة وجیزة بین الشخص المحتجز والزائر في بدایة ونھایة فترة الزیارة. یُسمح لألشخاص)   
المحتجزین باحتجاز األطفال في أسرھم الذین تبلغ أعمارھم أربعة عشر (14) عاًما أو أقل طوال فترة الزیارة ، شریطة أن تقصر اإلدارة على احتجاز طفل واحد في كل مرة. باإلضافة إلى ذلك ، یُسمح لألشخاص المحتجزین بإمساك أیدیھم بزوارھم
.(طوال فترة الزیارة ، والتي قد تقصرھا اإلدارة على قسم ال یزید حجمھ عن ست (6) بوصات. ال تنطبق أحكام ھذا التقسیم على األفراد الذین تم إیواؤھم ألسباب طبیة في وحدات األمراض المعدیة.6-17 (و

 .ز)    زیارة األمن واإلشراف) 

.یمكن تفتیش جمیع األشخاص المحتجزین ، قبل وبعد كل زیارة ، فقط للتأكد من أنھم ال یمتلكون أي ممنوعات (1) 

.یمكن البحث عن جمیع الزوار المحتملین قبل الزیارة فقط للتأكد من أنھم ال یمتلكون أي ممنوعات (2) 

.ال یجوز إجراء أي بحث شخصي عن زائر محتمل یتم إجراؤه وفقًا للفقرة (2) من ھذا التقسیم الفرعي إال من خالل استخدام أجھزة الكشف اإللكترونیة. ال شيء وارد ھنا یؤثر على أي سلطة یمتلكھا موظفو اإلصالحیات وفقًا للقانون (3) 

األشیاء التي یمتلكھا الزائر المحتمل ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، حقائب الید أو الطرود ، یمكن تفتیشھا أو فحصھا. قد یرتدي الزوار المتعلقات الشخصیة ، بما في ذلك خواتم الزفاف والمیدالیات الدینیة والمالبس ، أثناء (4)      
الزیارة. قد تطلب اإلدارة من الزائر المحتمل تأمین ممتلكاتھ الشخصیة في خزانة قابلة للقفل ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الحقائب والمالبس الخارجیة واألجھزة اإللكترونیة. ال یجوز تأخیر الزیارة أو رفضھا بسبب عدم توفر خزانة قابلة
.للتشغیل والقفل

.یجب توفیر اإلشراف أثناء الزیارات فقط لضمان الحفاظ على سالمة أو أمن المنشأة (5) 

.ال یجوز االستماع إلى الزیارات أو مراقبتھا ما لم یتم الحصول على أمر قانوني ، على الرغم من ضرورة الحفاظ على اإلشراف البصري (6)    

 .ح)    القیود المفروضة على حقوق الزیارة) 

یجوز رفض حقوق زیارة الشخص المحتجز مع زائر معین أو إلغاؤھا أو تقییدھا فقط عندما یتقرر أن ممارسة ھذه الحقوق تشكل تھدیًدا خطیًرا لسالمة أو أمن المنشأة ، شریطة أن تكون حقوق الزیارة تلك. مع زائر معین ال یجوز حرمانھ (1)      
إال إذا كان إلغاء حق االتصال بالزیارات ال یكفي للحد من التھدید الخطیر. یجب أن یستند ھذا القرار إلى أفعال محددة ارتكبھا الزائر خالل زیارة سابقة لمنشأة تُظھر تھدید الزائر لسالمة وأمن المنشأة ، أو على معلومات محددة تم تلقیھا والتحقق منھا
من أن الزائر یخطط لالنخراط في أعمال أثناء الزیارة القادمة التي من شأنھا أن تشكل تھدیًدا على سالمة أو أمن المنشأة. قبل أي قرار ، یجب تزوید الزائر بإخطار كتابي بالرسوم المحددة وأسماء وبیانات األطراف المسؤولة عن فرض الرسوم
.ومنحھم فرصة للرد. قد یتم حجب اسم المخبر إذا لزم األمر لحمایة سالمة المخبر
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یجوز رفض حق الشخص المحتجز في االتصال بزیارات كما ھو منصوص علیھ في القسم الفرعي (و) من ھذا القسم أو إلغاؤه أو تقییده فقط عندما یتقرر أن مثل ھذه الزیارات تشكل تھدیًدا خطیًرا لسالمة أو أمن المنشأة. في حالة اتخاذ (2)      
قرار برفض أو إلغاء أو تقیید حق الشخص في االتصال بالزیارات بالطریقة المعتادة ، یجب إجراء ترتیبات بدیلة لمنح الفرد العدد المطلوب من الزیارات ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، زیارات عدم االتصال. یجب أن یستند ھذا القرار
إلى أفعال محددة ارتكبھا الشخص أثناء احتجازه بموجب التھمة أو العقوبة الحالیة التي توضح تھدید الشخص لسالمة وأمن المنشأة ، أو بناًء على معلومات محددة تم تلقیھا والتحقق منھا من أن األفراد یخططون لالنخراط في أعمال خالل الزیارة
التالیة من شأنھا أن تشكل تھدیًدا لسالمة أو أمن المنشأة. قبل اتخاذ أي قرار ، یجب تزوید الشخص بإخطار كتابي بالرسوم المحددة وأسماء وبیانات األطراف المتھمة وأن تتاح لھ فرصة للرد. قد یتم حجب اسم المخبر إذا لزم األمر لحمایة سالمة
.المخبر

.یجب أن تكون القیود المفروضة على حقوق الزیارة مصممة وفقًا للتھدید الذي یشكلھ الشخص المحتجز أو الزائر المحتمل ، ویجب أال تتجاوز ما ھو ضروري لمواجھة ھذا التھدید (3) 

:ال یجوز رفض حقوق الزیارة أو إلغاؤھا أو تقییدھا أو التدخل فیھا بناًء على شخص محتجز أو زائر محتمل فعلیًا أو متصوًرا (4) 

ط) الجنس ؛) 

التوجھ الجنسي؛ (2) 

ثالثا) العرق؛) 

العمر ، ما لم ینص على خالف ذلك في ھذا القسم ؛ (4) 

الجنسیة ؛ (5) 

المعتقدات السیاسیة ؛ (6) 

.الدین (7) 

.السجل الجنائي (8) 

قضیة جنائیة أو مدنیة معلقة ؛ (9) 

خ) قلة العالقة األسریة؛) 

الجنس ، بما في ذلك الھویة الجنسیة أو الصورة الذاتیة أو المظھر أو السلوك أو التعبیر ؛ أو (11) 

اإلعاقة (12) 

یجب أن یكون أي قرار برفض أو إلغاء أو تقیید حقوق زیارة شخص محتجز بموجب الفقرتین (1) و (2) من ھذا التقسیم خطیًا ویجب أن یذكر الحقائق واألسباب المحددة الكامنة وراء ھذا القرار. یجب إرسال نسخة من ھذا القرار ، بما في (5)      
.ذلك وصف إجراءات االستئناف ، إلى مجلس اإلدارة وإلى أي شخص یتأثر بھذا القرار في غضون أربع وعشرین (24) ساعة من القرار

 .ط)    إجراءات االستئناف بشأن قیود الزیارة) 

:یجوز ألي شخص یتأثر بقرار اإلدارة رفض أو إلغاء أو تقیید الوصول للزیارة الطعن في ھذا القرار إلى مجلس اإلدارة ، وفقًا لإلجراءات التالیة (1) 

.ط) یجب على الشخص المتأثر بالقرار تقدیم إخطار كتابي إلى مجلس اإلدارة وإدارة النیة الستئناف القرار) 

.یجوز لإلدارة وأي شخص یتأثر بالقرار تقدیم أي مواد ذات صلة إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا باإلضافة إلى القرار الكتابي (2) 

.یصدر مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ قراًرا كتابیًا بشأن االستئناف في غضون خمسة (5) أیام عمل بعد تلقي إشعار بالمراجعة المطلوبة ، موضًحا ما إذا كان قرار الزیارة قد تم تأكیده أو عكسھ أو تعدیلھ (3) 

في حالة وجود سبب وجیھ لتمدید الفترة الزمنیة التي یجوز فیھا لمجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ إصدار قرار مكتوب بما یتجاوز خمسة (5) أیام عمل ، یجوز لمجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ إصدار تمدید واحد ال یتجاوز عشرة (10) (4)
.أیام عمل . في مثل ھذه الحاالت ، یتعین على مجلس اإلدارة إخطار اإلدارة على الفور وأي أشخاص یتأثرون بالتمدید

(سجل المدینة المعدل 12/24/2015 ، تأثیر 1/23/2016 ، سجل المدینة المعدل 6/9/2021 ، تأثیر 7/9/2021)

.المكالمات الھاتفیة 1-10 §
.أ)    السیاسة. یحق للسجناء إجراء مكالمات ھاتفیة دوریة. یجب تركیب عدد كاٍف من الھواتف لتلبیة متطلبات ھذا القسم في المناطق السكنیة لكل منشأة) 

ب)    مكالمة ھاتفیة أولیة. عند الدخول إلى منشأة ، یُسمح لكل محتجز بإجراء مكالمة ھاتفیة محلیة مكتملة على نفقة اإلدارة. طلبات إجراء مكالمات ھاتفیة إضافیة عند القبول یجب أن یقررھا المرفق. یتم جمع المكالمات الھاتفیة بعیدة المدى ،)   
.على الرغم من أنھ یمكن اتخاذ الترتیبات للسماح للسجین بتحمل تكلفة ھذه المكالمات

ج)    المكالمات الھاتفیة المحتجز. یسمح للمحتجزین بإجراء مكالمة ھاتفیة واحدة على األقل كل یوم. یجب توفیر ثالث مكالمات كل أسبوع للمحتجزین المعوزین على نفقة اإلدارة إذا تم إجراؤھا داخل مدینة نیویورك. یتم جمع المكالمات الھاتفیة)   
.البعیدة أو على نفقة المحتجز

د)    المكالمات الھاتفیة للسجناء المحكوم علیھم. یسمح للمحكوم علیھم بإجراء مكالمتین ھاتفیتین على األقل كل أسبوع. یجب توفیر ھذه المكالمات للسجناء المحكوم علیھم المعوزین على نفقة اإلدارة إذا تم إجراؤھا داخل مدینة نیویورك. تجرى)   
.المكالمات الھاتفیة بعیدة المدى أو على نفقة السجین المحكوم علیھ

.ھـ)    مدة المكالمات الھاتفیة. تسمح الدائرة بالمكالمات الھاتفیة التي ال تقل مدتھا عن ست دقائق) 

.و)    جدولة المكالمات الھاتفیة. لتلبیة متطلبات القسمین الفرعیین (ج) و (د) من ھذا القسم ، یُسمح بالمكالمات الھاتفیة خالل جمیع فترات اإلغالق. یجب إجراء المكالمات الھاتفیة ذات الطبیعة الطارئة في أي وقت معقول) 

.ز)    المكالمات الھاتفیة الواردة) 

.یسمح للسجین بتلقي مكالمات ھاتفیة واردة ذات طبیعة طارئة ، أو تؤخذ رسالة ویسمح للسجین بمعاودة االتصال بأسرع ما یمكن (1) 

.یُسمح للسجین بتلقي مكالمات ھاتفیة واردة من محامیھ المسجل في إجراءات مدنیة أو جنائیة معلقة ، أو تؤخذ رسالة ویسمح للسجین بمعاودة المكالمة في أسرع وقت ممكن. یجب أن تتعلق ھذه المكالمات باإلجراء المعلق (2) 

ح)    اإلشراف على المكالمات الھاتفیة. عند تنفیذ اإلجراءات المناسبة ، ال یجوز االستماع إلى المكالمات الھاتفیة للسجناء أو مراقبتھا إال عندما یتم إعطاء إشعار قانوني كاٍف للسجناء. ال یجوز االستماع إلى المكالمات الھاتفیة إلى مجلس اإلصالح)   
.والمفتش العام والجھات الرقابیة األخرى ، وكذلك إلى األطباء المعالجین واألطباء والمحامین ورجال الدین أو مراقبتھا

.ط)    تقیید حقوق الھاتف) 

.ال یجوز تقیید حقوق الھاتف ألي سجین إال عندما یتقرر أن ممارسة تلك الحقوق تشكل تھدیًدا ألمن المنشأة أو أمنھا أو إساءة استخدام لوائح الھاتف المكتوبة التي كان السجین یعرفھا سابقًا (1) 

ط) یجب أن یستند ھذا التحدید إلى أفعال محددة ارتكبھا السجین أثناء ممارستھ لحقوقھ الھاتفیة التي تظھر مثل ھذا التھدید أو االنتھاك. قبل اتخاذ أي قرار ، یجب تزوید السجین بإخطار كتابي بتھم محددة وأسماء وبیانات األطراف المتھمین ،)    
.ومنح السجین فرصة للرد. قد یتم حجب اسم المخبر إذا لزم األمر لحمایة سالمتھ

یجب أن یكون أي قرار للحد من حقوق السجین في االتصال بالھاتف خطیًا ویوضح الحقائق واألسباب المحددة لھذا التحدید. یجب إرسال نسخة من ھذا القرار ، بما في ذلك إجراءات االستئناف ، إلى مجلس اإلدارة وإلى أي شخص یتأثر (2)       
.بھذا القرار في غضون 24 ساعة من القرار

.حقوق الھاتف المنصوص علیھا في القسمین الفرعیین (ج) و (د) من ھذا القسم قد تكون محدودة بالنسبة للسجناء في الفصل العقابي ، بشرط أن یُسمح لھؤالء األشخاص بإجراء مكالمة ھاتفیة واحدة على األقل كل أسبوع (2)    

.ي)    االستئناف. یجوز ألي شخص یتأثر بقرار تم اتخاذه وفقًا لھذا التقسیم أن یستأنف ھذا القرار إلى مجلس اإلدارة) 

.یجب على الشخص المتأثر بالقرار تقدیم إشعار كتابي إلى مجلس اإلدارة واإلدارة بنیتھ أو عزمھا استئناف القرار (1) 

.یجوز لإلدارة وأي شخص یتأثر بالقرار تقدیم أي مادة ذات صلة إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا باإلضافة إلى التحدید الكتابي (2) 

.یصدر مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ قراًرا كتابیًا بشأن االستئناف في غضون خمسة أیام عمل بعد تلقي إشعار المراجعة المطلوبة (3) 

.المراسالت 1-11 §
أ)    السیاسة. یحق لألشخاص المحتجزین التواصل مع أي شخص ، إال في حالة وجود اعتقاد معقول بأن التقیید ضروري لحمایة السالمة العامة أو الحفاظ على نظام وأمن المنشأة. تضع الدائرة اإلجراءات المناسبة لتنفیذ ھذه)   
السیاسة. ال یجوز اعتبار المراسالت على أنھا تشكل تھدیًدا لسالمة وأمن المنشأة لمجرد أنھا تنتقد منشأة أو موظفیھا أو نظام اإلصالح أو تتبنى أفكاًرا غیر شعبیة ، بما في ذلك األفكار التي یرى موظفو المنشأة أنھا ال تساعد على إعادة التأھیل أو
.العالج اإلصالحي. یجب على اإلدارة تقدیم إشعار بھذه السیاسة إلى جمیع األشخاص المحتجزین

 .ب)    العدد واللغة) 

.لن یكون ھناك أي قیود على المراسالت الواردة أو الصادرة بناًء على كمیة المراسالت المرسلة أو المستلمة ، أو اللغة التي تُكتب بھا المراسالت (1) 

.إذا كان الشخص المحتجز غیر قادر على القراءة أو الكتابة ، فیجوز لھ أو لھا تلقي المساعدة في المراسالت من أشخاص آخرین ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، موظفي المنشأة واألشخاص المحتجزین (2) 
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 .ج)    المراسالت الصادرة) 

.یجب أن تتیح كل منشأة لألشخاص المعوزین المحتجزین في قسم القرطاسیة نفقة اإلدارة وأجرة البرید لجمیع الخطابات الموجھة إلى المحامین والمحاكم والموظفین العمومیین ، باإلضافة إلى رسالتین (2) أخریین كل أسبوع (1) 

.على كل مرفق أن یتیح للمحتجزین شراء األدوات المكتبیة والطوابع البریدیة (2) 

.یجب أن تحمل المراسالت الصادرة اسم المرسل وإما صندوق برید المنشأة أو عنوان الشارع أو عنوان منزل المرسل في الزاویة العلویة الیسرى من الظرف (3) 

.یجب ختم المراسالت الصادرة من قبل المرسل وإیداعھا في أوعیة برید مقفلة (4) 

.یجب إرسال جمیع المراسالت الصادرة إلى خدمة برید الوالیات المتحدة مرة واحدة على األقل كل یوم عمل (5) 

. .ال یجوز فتح أو قراءة المراسالت الصادرة غیر الممیزة إال بناًء على أمر تفتیش قانوني أو أمر مكتوب من مأمور السجن یوضح أساًسا معقوالً لالعتقاد بأن المراسالت تھدد سالمة أو أمن المنشأة أو شخص آخر أو الجمھور (6) 

.ط) یجب أن یذكر األمر الكتابي الصادر عن مأمور السجن الحقائق واألسباب المحددة التي تدعم القرار) 

یجب أن یتلقى المرسل المتأثر إخطاًرا كتابیًا بالقرار والحقائق واألسباب المحددة التي تدعمھ. یجوز للمأمور أن یؤجل إخطار المرسل فقط طالما أن ھذا اإلخطار من شأنھ أن یعرض سالمة وأمن المنشأة للخطر ، وبعد ذلك یقوم المأمور (2)       
.بإخطار الشخص على الفور

.یجب االحتفاظ بسجل مكتوب للمراسالت التي تمت قراءتھا وفقًا لھذه الفقرة ویجب أن یتضمن: اسم الشخص المحتجز ، واسم المستلم المقصود ، واسم القارئ ، وتاریخ قراءة المراسالت ، و التاریخ الذي تلقى فیھ الشخص إشعاًرا (3) 

.یتم االنتھاء من أي إجراء یتم اتخاذه بموجب ھذه الفقرة في غضون خمسة (5) أیام عمل من استالم اإلدارة للمراسالت (4) 

.ال یجوز فتح أو قراءة المراسالت ذات االمتیازات الصادرة إال بموجب أمر تفتیش قانوني (7)    

 .د)    المراسالت الواردة) 

.یتم تسلیم المراسالت الواردة إلى المستلم المقصود خالل ثمان وأربعین (48) ساعة من استالم اإلدارة ما لم یكن المستلم لم یعد في عھدة الدائرة (1) 

.تضع الدائرة قائمة باألشیاء التي یمكن استالمھا في المراسالت. عند الدخول إلى منشأة ، یجب تزوید األشخاص بنسخة من ھذه القائمة أو یتم نشرھا في كل منطقة سكنیة (2)    

 .ھـ)    فحص المراسالت الواردة) 

:المراسالت الواردة غیر الممیزة (1) 

.ال یجوز فتحھ إال في حضور المستلم المقصود أو بموجب أمر تفتیش قانوني أو أمر مكتوب من مأمور السجن یوضح أساًسا معقوالً لالعتقاد بأن المراسالت تھدد سالمة أو أمن المنشأة ، أو شخص آخر ، أو عام (1) 

.أ) یجب أن یبین األمر الكتابي من آمر السجن الحقائق واألسباب المحددة التي تدعم القرار) 

ب) یجب إخطار المستلم والمرسل المتأثرین بقرار مأمور السجن والحقائق واألسباب المحددة الداعمة لھ. یجوز للمأمور أن یؤخر إخطار المستلم والمرسل فقط طالما أن ھذا اإلخطار من شأنھ أن یعرض سالمة أو أمن المنشأة للخطر ،)    
.وبعد ذلك یقوم المأمور بإخطار المستلم والمرسل على الفور

ج) یجب االحتفاظ بسجل مكتوب للمراسالت التي تمت قراءتھا وفقًا لھذا التقسیم الفرعي ، ویجب أن یتضمن: اسم المرسل ، واسم المستلم المقصود المحتجز ، واسم القارئ ، وتاریخ استالم المراسالت وكان القراءة والتاریخ الذي تلقى فیھ)       
.المستلم والمرسل إشعاًرا

.د) یتم االنتھاء من أي إجراء یتم اتخاذه وفقًا لھذا التقسیم في غضون خمسة (5) أیام عمل من استالم اإلدارة للمراسالت) 

ال تُقرأ إال بموجب أمر تفتیش قانوني أو أمر مكتوب من مأمور السجن یوضح أساًسا معقوًال لالعتقاد بأن المراسالت تھدد سالمة أو أمن المنشأة أو شخص آخر أو الجمھور. ترد إجراءات األمر الكتابي الصادر عن مأمور السجن بموجب (2)        
.ھذا التقسیم الفرعي في الفقرة (1) من ھذا التقسیم الفرعي

.یجوز التالعب بالمراسالت الواردة أو فحصھا دون فتحھا ، وإخضاعھا ألیة وسائل غیر تدخلیة. قد یتم احتجاز الخطاب لمدة أربع وعشرین (24) ساعة إضافیة في انتظار حل طلب أمر التفتیش (2) 

.ال یجوز فتح المراسالت الممیزة الواردة إال في وجود المتلقي في الحجز أو بموجب أمر تفتیش قانوني. ال یجوز قراءة المراسالت الممیزة الواردة إال بموجب أمر تفتیش قانوني (3)    

 .و)    المواد المحظورة في المراسالت الواردة) 

عندما یتم العثور على عنصر في المراسالت الواردة ینطوي على جریمة جنائیة ، فإنھ یجوز إحالتھ إلى السلطة المختصة لمالحقة جنائیة محتملة. في مثل ھذه الحاالت ، قد یتأخر اإلشعار المطلوب بموجب الفقرة (3) من ھذا التقسیم (1)      
.الفرعي إذا لزم األمر لمنع التدخل في تحقیق جنائي جار

.المادة المحظورة الموجودة في المراسالت الواردة والتي ال تنطوي على جریمة جنائیة یجب إعادتھا إلى المرسل أو التبرع بھا أو إتالفھا ، كما یرغب المتلقي (2) 

:في غضون أربع وعشرین (24) ساعة من إزالة العنصر ، یجب إرسال إشعار كتابي إلى مجلس اإلدارة والمستلم المقصود بھذا اإلجراء. یجب أن یتضمن ھذا اإلشعار الكتابي ما یلي (3) 

ط) اسم المرسل وعنوانھ ؛) 

العنصر الذي تمت إزالتھ ؛ (2) 

أسباب اإلبعاد ؛ (3) 

االختیار المنصوص علیھ في الفقرة (2) من ھذا التقسیم الفرعي ؛ و (4) 

.إجراءات االستئناف (5) 

.بعد إزالة عنصر ، یتم إرسال المراسالت الواردة إلى المستلم المقصود (4)    

.ز)    االستئناف. یجوز ألي شخص یتأثر بقرار إزالة عنصر من المراسالت الطعن في ھذا القرار إلى المجلس) 

.یجب على الشخص المتأثر بالقرار تقدیم إخطار كتابي إلى مجلس اإلدارة واإلدارة بنیتھ / ھا في استئناف القرار (1) 

.یجوز لإلدارة وأي شخص یتأثر بالقرار تقدیم أي مادة ذات صلة إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا باإلضافة إلى القرار الكتابي (2) 

.یصدر مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ قراًرا كتابیًا بشأن االستئناف في غضون 14 یوم عمل بعد تلقي إشعار المراجعة المطلوبة (3) 

(سجل المدینة المعدل 6/9/2021 ، تأثیر 7/9/2021)

.الحزم 1-12 §
.أ)    السیاسة. یُسمح للسجناء بتلقي طرود من أي شخص وإرسال طرود إلیھ ، إال في حالة وجود اعتقاد معقول بأن التقیید ضروري لحمایة السالمة العامة أو الحفاظ على نظام المنشأة وأمنھا) 

.ب)    العدد. یجوز لإلدارة فرض قیود معقولة على عدد الطرود المرسلة أو المستلمة) 

.ج)    الطرود الصادرة. یتحمل السجین التكالیف المتكبدة في إرسال الطرود الصادرة) 

.د)    الحزم الواردة) 

.یتم تسلیم الطرود الواردة خالل 72 ساعة من استالم اإلدارة ، إال إذا كان النزیل المقصود لم یعد في عھدة اإلدارة (1) 

.یجوز تسلیم الطرود شخصیًا إلى مرفق خالل ساعات الزیارة (2) 

.عند الدخول إلى مرفق ما ، یجب تزوید السجناء بنسخة من قائمة العناصر التي یمكن استالمھا في عبوات أو تُلصق ھذه القائمة في كل منطقة سكنیة (3) 

.ھـ)    فحص الطرود الواردة) 

.یجوز فتح وفحص الطرود الواردة (1) 

. RCNY § 1-11 ال یجوز فتح أو قراءة المراسالت المرفقة بالطرود الواردة إال وفقًا لإلجراءات المنصوص علیھا في القسم الفرعي (ھـ) من 40 (2)    

.و)    المواد المحظورة في الطرود الواردة) 

عندما یتضمن عنصر موجود في طرد وارد جریمة جنائیة ، یمكن إحالتھ إلى السلطة المناسبة لمالحقة جنائیة محتملة. في مثل ھذه الحاالت ، قد یتأخر اإلشعار المطلوب بموجب الفقرة (3) من ھذا التقسیم الفرعي إذا لزم األمر لمنع التدخل (1)      
.في تحقیق جنائي جار

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79229#JD_T40C001_1-11
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.تعاد المادة المحظورة الموجودة في طرد وارد والتي ال تنطوي على جریمة جنائیة إلى المرسل ، أو یتم التبرع بھا أو إتالفھا ، كما یشاء السجین (2) 

:في غضون 24 ساعة من إزالة عنصر ما ، یجب إرسال إخطار كتابي إلى المجلس والسجین المقصود بھذا اإلجراء. یجب أن یتضمن ھذا اإلشعار الكتابي ما یلي (3) 

ط) اسم المرسل وعنوانھ ؛) 

العنصر الذي تمت إزالتھ ؛ (2) 

أسباب اإلبعاد ؛ (3) 

االختیار المنصوص علیھ في الفقرة (2) من ھذا التقسیم الفرعي ؛ و (4) 

.إجراءات االستئناف (5) 

.بعد إزالة غرض ما ، یجب إرسال جمیع األشیاء األخرى الموجودة في الطرد إلى السجین المقصود (4)    

.ز)    االستئناف. یجوز ألي شخص یتأثر بقرار إزالة عنصر من حزمة واردة استئناف ھذا القرار إلى مجلس اإلدارة) 

.یجب على الشخص المتأثر بالقرار تقدیم إخطار كتابي إلى مجلس اإلدارة واإلدارة بنیتھ / ھا في استئناف القرار (1) 

.یجوز لإلدارة وأي شخص یتأثر بالقرار تقدیم أي مادة ذات صلة إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا باإلضافة إلى القرار الكتابي (2) 

.یصدر مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ قراًرا كتابیًا بشأن االستئناف في غضون 14 یوم عمل بعد تلقي إشعار المراجعة المطلوبة (3) 

(سجل المدینة المعدل 12/24/2015 ، تأثیر 1/23/2016)

.المنشورات 1-13 §
أ)    السیاسة. یحق للسجناء تلقي منشورات جدیدة أو مستعملة من أي مصدر ، بما في ذلك العائلة واألصدقاء والناشرون ، إال في حالة وجود اعتقاد قوي بأن التقیید ضروري لحمایة السالمة العامة أو الحفاظ على نظام المنشأة)   
.وأمنھا. "المنشورات" ھي مواد مطبوعة تشمل الكتب والمقاالت والمجالت والصحف

.ب)    العدد واللغة. ال یجوز أن تكون ھناك قیود على استالم المطبوعات بناًء على عدد المطبوعات التي سبق أن تلقاھا السجین أو لغة النشر) 

.ج)    المنشورات الواردة) 

.تسلم المطبوعات الواردة إلى السجین المقصود خالل 48 ساعة من تسلم اإلدارة لھا ما لم یعد السجین محتجزاً لدى الدائرة (1) 

.یجوز فتح المطبوعات الواردة ومعاینتھا وفقًا لإلجراءات المطبقة على العبوات الواردة (2) 

.ال تخضع المطبوعات الواردة للرقابة أو التأخیر إال إذا كانت تحتوي على تعلیمات محددة بشأن تصنیع أو استخدام أسلحة أو متفجرات خطرة ، أو خطط للھروب ، أو مواد أخرى قد تعرض سالمة وأمن المنشأة للخطر (3) 

.یجب قراءة المطبوعات الواردة فقط للتأكد مما إذا كانت تحتوي على مواد محظورة بموجب الفقرة (3) من ھذا التقسیم الفرعي (4) 

في غضون 24 ساعة من صدور قرار بفرض رقابة أو تأخیر كل أو جزء من منشور وارد ، یجب إرسال إخطار كتابي إلى المجلس والسجین المقصود بھذا اإلجراء. یجب أن یتضمن ھذا اإلشعار الحقائق المحددة واألسباب الكامنة وراء (5)      
.القرار وإجراءات االستئناف

.د)    االستئناف. یجوز ألي شخص یتأثر بقرار یتم اتخاذه وفقًا للفقرة (ج) (3) من ھذا القسم استئناف ھذا القرار أمام مجلس اإلدارة) 

.یجب على الشخص المتأثر بالقرار تقدیم إشعار كتابي إلى مجلس اإلدارة واإلدارة بنیتھ أو عزمھا استئناف القرار (1) 

.یجوز لإلدارة وأي شخص یتأثر بالقرار تقدیم أي مادة ذات صلة إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا باإلضافة إلى التحدید الكتابي (2) 

.یصدر مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ قراًرا كتابیًا بشأن االستئناف في غضون خمسة أیام عمل بعد تلقي إشعار المراجعة المطلوبة (3) 

.الوصول إلى وسائل اإلعالم 1-14 §
أ)    السیاسة. یحق للسجناء الوصول إلى وسائل اإلعالم. تعني "الوسائط" أي وسیلة مطبوعة أو إلكترونیة لنقل المعلومات إلى أي جزء من الجمھور ، ویجب أن تشمل ، على سبیل المثال ال الحصر ، الصحف والمجالت والكتب)   
.أو غیرھا من المطبوعات ومحطات اإلذاعة والتلفزیون المرخصة

.ب)    المقابالت اإلعالمیة) 

.یحق لممثلي وسائل اإلعالم الذین تم تحدیدھم بشكل صحیح مقابلة أي سجین یوافق على مثل ھذه المقابلة. "ممثل وسائل اإلعالم المحدد بشكل صحیح" یعني أي شخص یقدم دلیالً على ارتباطھ أو ارتباطھا بوسائل اإلعالم (1) 

:یجب أن تكون موافقة السجین كتابة على استمارة تتضمن المعلومات التالیة باللغتین اإلسبانیة واإلنجلیزیة (2) 

ط) اسم وتنظیم ممثل وسائل اإلعالم ؛) 

إخطار السجین بأن التصریحات التي یتم اإلدالء بھا لممثل وسائل اإلعالم قد تكون ضارة بالسجین في اإلجراءات اإلداریة أو القضائیة المستقبلیة ؛ (2) 

إخطار السجین بأنھ غیر ملزم بالتحدث إلى ممثل وسائل اإلعالم ؛ و (3) 

.إخطار السجین بإمكانیة تأجیل المقابلة اإلعالمیة للتشاور مع محاٍم أو أي شخص آخر (4) 

.یجوز لإلدارة أن تطلب موافقة محامي السجل قبل تحدید موعد مقابلة إعالمیة مع محتجز یخضع لفحص الكفاءة بموجب أمر من المحكمة (3) 

.یجوز لإلدارة أن تطلب موافقة محامي السجل أو أحد الوالدین أو الوصي القانوني قبل تحدید موعد مقابلة إعالمیة مع سجین یقل عمره عن 18 عاًما (4) 

.یُنشر اسم جھة االتصال اإلعالمیة للدائرة. یجب على ممثلي وسائل اإلعالم توجیھ طلبات إجراء المقابالت إلى ھذا الشخص (5) 

.یتم تحدید موعد المقابالت على الفور من قبل اإلدارة ولكن في موعد ال یتجاوز 24 ساعة من الطلب المقدم بین الساعة 8 صباًحا و 4 مساًء ، ویمكن تمدید فترة الـ 24 ساعة إذا لزم األمر بسبب غیاب السجین عن المنشأة (6) 

.ج)    تقیید المقابالت اإلعالمیة) 

.یجوز لإلدارة رفض أو إلغاء أو تقیید مقابلة إعالمیة مع ممثل إعالمي أو سجین إال إذا تقرر أن ھذه المقابلة تشكل تھدیًدا ألمن المنشأة أو أمنھا (1) 

یجب أن یستند ھذا التحدید إلى أفعال محددة ارتكبھا ممثل وسائل اإلعالم أو السجین أثناء زیارة سابقة والتي تظھر تھدیده أو تھدیدھا ألمن المنشأة وأمنھا. قبل اتخاذ أي قرار ، یجب تزوید الممثل اإلعالمي أو السجین بإخطار كتابي بالتھم (2)      
.المحددة وأسماء وبیانات األطراف المتھمین ، ومنحھم فرصة للرد

أي قرار یتم اتخاذه وفقًا للفقرة (1) من ھذا التقسیم الفرعي یجب أن یتم كتابیًا ویجب أن یذكر الحقائق واألسباب المحددة التي یقوم علیھا ھذا التحدید. یجب إرسال نسخة من ھذا القرار ، بما في ذلك إجراءات االستئناف ، إلى مجلس اإلدارة (3)      
.وإلى أي شخص یتأثر بھذا القرار في غضون 24 ساعة من التحدید

.یجوز ألي شخص یتأثر بقرار تم اتخاذه وفقًا لھذا التقسیم الفرعي استئناف ھذا القرار أمام مجلس اإلدارة (4) 

.ط) یجب على الشخص المتأثر بالقرار تقدیم إخطار كتابي إلى مجلس اإلدارة واإلدارة بنیتھ / ھا في استئناف القرار) 

.یجوز لإلدارة وأي شخص یتأثر بالقرار تقدیم أي مادة ذات صلة إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا باإلضافة إلى التحدید الكتابي (2) 

.یصدر مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ قراًرا كتابیًا بشأن االستئناف في غضون خمسة أیام عمل بعد تلقیھ إشعاًرا بالمراجعة المطلوبة (3) 

.الفروق 1-15 §
أ)    السیاسة. یجوز لإلدارة التقدم بطلب للحصول على تباین من قسم أو قسم معین من ھذه المعاییر الدنیا عندما یتعذر تحقیق االمتثال أو استمراره. "التباین المحدود" ھو إعفاء یمنحھ مجلس اإلدارة من االمتثال الكامل لقسم أو)   
قسم فرعي معین لفترة زمنیة محددة. "التباین المستمر" ھو إعفاء یمنحھ مجلس اإلدارة من االمتثال الكامل لقسم أو قسم فرعي معین لفترة زمنیة غیر محددة. "تباین الطوارئ" على النحو المحدد في الفقرة (ب) (3) من ھذا القسم ھو إعفاء یمنحھ
.مجلس اإلدارة من االمتثال الكامل لقسم فرعي معین أو قسم معین لمدة ال تزید عن 30 یوًما

.ب)    الفروق المحدودة والمستمرة والطارئة) 

:یجوز لإلدارة التقدم بطلب إلى مجلس اإلدارة إلجراء تعدیل عندما (1) 

على الرغم من بذل قصارى جھدھا ، والجھود الجبارة التي یبذلھا المسؤولون والوكاالت األخرى في مدینة نیویورك ، ال یمكن تحقیق االمتثال الكامل للتقسیم الفرعي أو القسم ، أو (1) 
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.یجب تحقیق االمتثال لفترة محدودة بطریقة أخرى غیر المحددة في التقسیم الفرعي أو القسم (2) 

یجوز لإلدارة أن تتقدم بطلب إلى المجلس للحصول على تباین مستمر عندما ال یمكن تحقیق االمتثال في المستقبل المنظور على الرغم من بذل قصارى جھدھا والجھود المثلى التي یبذلھا مسؤولو ووكاالت مدینة نیویورك األخرى لألسباب (2)      
:التالیة

االمتثال الكامل لتقسیم فرعي معین أو قسم معین من شأنھ أن یخلق صعوبات عملیة شدیدة نتیجة لظروف تنفرد بھا منشأة معینة ، ولن یؤدي عدم االمتثال الكامل إلى خطر أو مشقة ال داعي لھا للموظفین أو السجناء ؛ أو (1) 

.یجب تحقیق االمتثال بطریقة بدیلة كافیة لتلبیة مقاصد التقسیم الفرعي أو القسم (2) 

یجوز للقسم التقدم بطلب إلى مجلس اإلدارة لتعدیل طارئ عندما تمنع حالة الطوارئ االمتثال المستمر للقسم أو القسم. قد یعلن القسم عن اختالف طارئ لمدة تقل عن 24 ساعة عندما تمنع حالة الطوارئ االمتثال المستمر لقسم أو قسم فرعي (3)      
.معین. یجب إخطار مجلس اإلدارة أو من ینوب عنھ على الفور بحالة الطوارئ وإعالن االختالف

.ج)    تطبیق التباین) 

:یجب أن یتم تقدیم طلب التغییر كتابیًا إلى مجلس اإلدارة من قبل مفوض اإلدارة بمجرد اتخاذ قرار بأن االمتثال المستمر لن یكون ممكنًا ویجب أن ینص على ما یلي (1) 

نوع التباین المطلوب ؛ (1) 

التقسیم الفرعي المعین أو القسم المعني ؛ (2) 

تاریخ بدء التغییر المطلوب ؛ (3) 

الجھود التي تبذلھا اإلدارة لتحقیق االمتثال بحلول تاریخ السریان ؛ (4) 

الحقائق أو األسباب المحددة التي تجعل االمتثال الكامل مستحیالً ، وعندما تتضح ھذه الحقائق واألسباب ؛ (5) 

الخطط والتوقعات والجداول الزمنیة المحددة لتحقیق االمتثال الكامل ؛ (6) 

الخطط المحددة لخدمة أغراض التقسیم الفرعي أو القسم للفترة التي یتعذر فیھا االلتزام الصارم ؛ و (7) 

.إذا كان الطلب یتعلق باختالف محدود ، الفترة الزمنیة التي یُطلب فیھا التغییر ، بشرط أال تزید عن ستة أشھر (8) 

:باإلضافة إلى أحكام الفقرة (1) من ھذا التقسیم الفرعي ، یجب أن ینص طلب التغییر المستمر على ما یلي (2) 

الحقائق واألسباب المحددة الكامنة وراء استحالة أو استحالة االمتثال في المستقبل المنظور ، وعندما تتضح ھذه الحقائق واألسباب ، و (1) 

درجة االمتثال التي تم تحقیقھا ، وجھود اإلدارة للتخفیف من أي خطر أو صعوبات محتملة تعزى إلى عدم االمتثال الكامل ؛ أو (2) 

.وصف الخطط المحددة لتحقیق االمتثال بطریقة بدیلة كافیة لتلبیة مقاصد التقسیم الفرعي أو القسم (3) 

:باإلضافة إلى متطلبات الفقرة (1) من ھذا التقسیم الفرعي ، یجب أن ینص طلب الحصول على تعدیل طارئ لمدة 24 ساعة أو أكثر (أو لتجدید تعدیل طارئ) على ما یلي (3) 

التقسیم الفرعي المعین أو القسم المعني ؛ (1) 

الحقائق أو األسباب المحددة التي تجعل استمرار االمتثال مستحیالً ، وعندما تتضح ھذه الحقائق واألسباب ؛ (2) 

الخطط والتوقعات والجداول الزمنیة المحددة لتحقیق االمتثال الكامل ؛ و (3) 

.الفترة الزمنیة التي ُطلب فیھا التغییر ، بشرط أال تزید عن ثالثین یوًما (4) 

.د)    إجراء التباین للتباین المحدود والمستمر) 

قبل اتخاذ قرار بشأن طلب خاص بالتباین المحدود أو المستمر ، یجب على المجلس النظر في موقف جمیع األطراف المعنیة ، بما في ذلك موظفو اإلصالحیات والسجناء وممثلوھم والموظفون العمومیون اآلخرون والمنظمات القانونیة (1)      
.والدینیة والمجتمعیة

.كلما كان ذلك ممكنًا ، یتعین على مجلس اإلدارة عقد اجتماع عام أو جلسة استماع بشأن طلب التباین واالستماع إلى شھادة من جمیع األطراف المعنیة (2) 

.یجب أن یكون قرار مجلس اإلدارة بشأن طلب التغییر كتابیًا (3) 

.یجب إخطار األطراف المھتمة بقرار المجلس في أقرب وقت ممكن عملیًا ، وفي موعد ال یتجاوز 5 أیام عمل بعد اتخاذ القرار (4) 

.ھـ)    منح التباین) 

.ال یجوز للمجلس منح التباین إال إذا تم تقدیمھ مع دلیل مقنع على أن التباین ضروري ومبرر (1) 

:عند منح التباین ، یتعین على المجلس أن یقرر (2) 

ط) نوع التباین) 

التاریخ الذي سیبدأ فیھ التغییر (2) 

الفترة الزمنیة للتباین ، إن وجدت ، و (3) 

.أي متطلبات مفروضة كشرط على التباین (4) 

.و)    تجدید ومراجعة التباین) 

یُعامل طلب تجدید تعدیل محدود أو طارئ بنفس الطریقة التي یعامل بھا الطلب األصلي كما ھو منصوص علیھ في األقسام الفرعیة (ب) و (ج) و (د) و (ھـ) من ھذا القسم. ال یجوز لمجلس اإلدارة منح تجدید التباین إال إذا وجد أنھ (1)      
.باإلضافة إلى متطلبات الموافقة على الطلب األصلي ، تم بذل جھد حسن النیة لالمتثال للتقسیم الفرعي أو القسم خالل المھلة المحددة مسبقًا ، وأن المتطلبات التي حددھا مجلس اإلدارة حیث تم استیفاء شروط التعدیل األصلي

یمكن تقدیم التماس لمراجعة اختالف مستمر بناًء على اقتراح من المجلس نفسھ أو من قبل اإلدارة أو موظفي اإلصالحیات أو السجناء أو ممثلیھم. عند استالم االلتماس ، یجب على مجلس اإلدارة مراجعة وإعادة تقییم الضرورة المستمرة (2)      
ومبررات التباین المستمر. یجب إجراء ھذه المراجعة بنفس طریقة الطلب األصلي كما ھو منصوص علیھ في األقسام الفرعیة (ب) و (ج) و (د) و (ھـ) من ھذا القسم. سیقوم المجلس بمراجعة جمیع الحقائق والنظر في مواقف جمیع األطراف
:المعنیة. سیوقف مجلس اإلدارة التغییر ، إذا قرر بعد ھذه المراجعة والنظر ما یلي

یمكن اآلن تحقیق االمتثال الكامل للمعیار ؛ أو (1) 

المتطلبات المفروضة كشروط تم بموجبھا منح التغییر المستمر لم یتم الوفاء بھا أو الحفاظ علیھا ؛ أو (2) 

.لم یعد ھناك امتثال للقصد من التقسیم الفرعي أو القسم بطریقة بدیلة كما ھو مطلوب في الفقرة الفرعیة (ب) (2) (2) من ھذا القسم (3) 

یتعین على المجلس تحدید الحقائق واألسباب كتابةً ونشرھا لقراره بشأن طلب تجدید أو مراجعة تعدیل. یجب أن یتوافق قرار مجلس اإلدارة مع متطلبات القسم الفرعي (ھـ) من ھذا القسم ، وفي حالة الفروق المحدودة والمستمرة ، الفقرتان (3)      
.(د) (3) و (4) من ھذا القسم. عند االقتضاء ، یجب على مجلس اإلدارة تحدید تاریخ ساري المفعول إلیقاف التغییر المستمر بعد التشاور مع جمیع األطراف المعنیة

.ال یجوز للمجلس منح أكثر من تجدیدین متتالیین لفروق الطوارئ (4) 

.إسكان اإلشراف المعزز 1-16 §
ESH ھو حمایة سالمة وأمن النزالء والمرافق ، مع تعزیز إعادة التأھیل ، والسلوك الجید ، والرفاه النفسي والجسدي للنزالء. لتحقیق ھذه األھداف ، تم تصمیم (ESH) أ)    الغرض. الھدف األساسي لإلسكان المعزز اإلشراف)   
.من خالل تحفیز السلوك الجید وتوفیر البرامج والموارد العالجیة الالزمة ESH للفصل عن عامة السكان أولئك السجناء الذین یشكلون أكبر التھدیدات لسالمة وأمن الموظفین وغیرھم من السجناء. كما تسعى إلى تعزیز إعادة تأھیل النزالء

:إذا كان النزیل یمثل تھدیًدا كبیًرا لسالمة وأمن المنشأة إذا تم إیواؤه في مكان آخر. یجب أن یكون ھذا القرار مدعوًما فقط باستنتاج أن أحد األمور التالیة قد حدث ESH ب)    السیاسة. قد یتم حجز النزیل في) 

تم التعرف على النزیل كزعیم لعصابة وأظھر مشاركة نشطة في تنظیم أو ارتكاب نشاط عنیف أو خطیر متعلق بالعصابة ؛ (1) 

أظھر النزیل مشاركتھ النشطة كمنظم أو مرتكب العتداء مرتبط بالعصابة ؛ (2) 

إذا ارتكب النزیل قطعًا أو طعنًا أو ارتكب اعتداءات متكررة أو تسبب في إصابة نزیل أو زائر أو موظف آخر بجروح خطیرة أو قام بأعمال شغب أو شارك بنشاط في اضطرابات نزالئھ أثناء وجوده في حجز اإلدارة أو السجن بطریقة (3)      
أخرى ؛

تم العثور على النزیل في حوزتھ مشرط أو سالح یشكل مستوى من الخطر مماثل أو أكبر من المبضع أثناء وجوده في حجز اإلدارة أو السجن ؛ (4) 
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النزیل متورط في أعمال عنف خطیرة أو مستمرة ؛ أو (5) 

النزیل ، أثناء احتجازه في اإلدارة أو في السجن ، قد شارك في نشاط أو سلوك متكرر على درجة من الخطورة ودرجة الخطر مماثلة لألفعال الموضحة في الفقرات من (1) إلى (5) من ھذا التقسیم الفرعي ، وھذا النشاط أو یؤثر السلوك (6)      
.بشكل مباشر ومحدد وضار على سالمة وأمن المنشأة ، مثل أعمال الحرق المتعمد

بشرط ، مع ذلك ، أنھ في حالة السماح لإلدارة بالنظر في حدوث نشاط أو أفعال النزیل في الوقت الذي كان النزیل محتجًزا فیھ ، یجب أن یكون ھذا النشاط أو اإلجراءات قد حدث خالل السنوات الخمس (5) السابقة. عندما یُسمح لإلدارة بالنظر في   
.حدوث نشاط أو أفعال النزیل في وقت لم یكن النزیل مسجونًا ، یجب أن یكون ھذا النشاط أو اإلجراءات قد حدث خالل السنتین (2) السابقتین

.ج)    االستثناءات) 

:ESH تستثنى الفئات التالیة من النزالء من التنسیب (1) 

النزالء الذین تقل أعمارھم عن 18 عاًما ؛ (1) 

اعتباًرا من 1 كانون الثاني (ینایر) 2016 ، السجناء الذین تتراوح أعمارھم بین 18 و 21 عاًما ، شریطة توفیر الموارد الكافیة لإلدارة لتزوید اإلدارة بالموظفین الالزمین وتنفیذ البرامج البدیلة الالزمة ؛ و (2) 

.النزالء المصابون بإعاقات أو حاالت عقلیة أو بدنیة خطیرة (3) 

تھدیًدا خطیًرا للصحة الجسدیة أو العقلیة للنزیل ، یجب أن یكون للطاقم الطبي سلطة تحدید أنھ ESH والمشاركة في جلسات مراجعة المواضع. تماشیاً مع ھذه اللوائح ، عندما تشكل مھمة ESH یُسمح للموظفین الطبیین بمراجعة مواضع (2)      
.إلى وحدة سكنیة أكثر مالءمة . یمكن اتخاذ ھذا القرار في أي وقت أثناء حبس النزیل ESH أو یجب نقلھ من ESH یجب منع النزیل من التنسیب

.ESH یثبت وجود اضطراب عقلي أو عاطفي یجب أن یشاھده موظفو خدمات الصحة العقلیة قبل أو فور وضع ESH أي نزیل یوضع في (3) 

.في أي وقت ESH 250 یجب أال یتجاوز إجمالي عدد النزالء المقیمین في (4)    

.د)    الشروط والبرمجة والخدمات) 

تختلف عن تلك المفروضة على النزالء في عموم السكان ، یجب أن تكون ھذه القیود مقتصرة على تلك القیود المطلوبة للتصدي للتھدید المحدد للسالمة واألمن الذي یشكلھ ذلك ESH إلى الحد الذي تفرض فیھ اإلدارة قیوًدا على نزیل (1)      
.النزیل الفرد

إلى زیارات االتصال ، یجب عقد جلسة استماع ، على النحو المطلوب في القسم الفرعي (ز) من ھذا القسم ، والتي یجب أن تتناول المعاییر المنصوص علیھا في القسم الفرعي ESH إلى الحد الذي تسعى فیھ اإلدارة إلى تقیید وصول نزیل (2)      
.فیما یتعلق بكل من النزیل وأي زائر فردي ترغب اإلدارة في الحد من االتصال بھم RCNY § 1-09 (ح) من 40

.برامج طوعیة وغیر طوعیة ، وكذلك داخل وخارج الخلیة ، تھدف إلى تسھیل إعادة التأھیل ، ومعالجة األسباب الجذریة للعنف ، والتقلیل من الكسل ESH في موعد أقصاه 1 یولیو 2015 ، ستوفر اإلدارة لنزالء (3) 

.مرة واحدة على األقل كل یوم من قبل الطاقم الطبي الذي یقوم باإلحالة إلى خدمات الصحة الطبیة والعقلیة عند االقتضاء ESH یجب أن یتم فحص جمیع النزالء في (4)    

.ھـ)    التوظیف) 

ونزالئھ. یجب أن یشمل ھذا التدریب ، على سبیل المثال ال الحصر ، التعرف على المرض ESH أربعین (40) ساعة من التدریب الخاص المصمم للتعامل مع الخصائص الفریدة لـ ESH یجب أن یتلقى ضباط اإلصالح المعینون في (1)      
.النفسي والضیق النفسي وفھمھ ، ومھارات االتصال الفعال ، وتقنیات الحد من تصعید النزاع

.في وظائف ثابتة ESH یجب تعیین ما ال یقل عن خمسة وعشرین (25) بالمائة من موظفي اإلصالح المعینین في (2)    

.ESH و)    إشعار التنسیب) 

یجب إخطار ذلك النزیل كتابیًا بھذا القرار في غضون أربع وعشرین (24) ساعة من وضعھ. یجب تزوید النزالء الذین ال یستطیعون قراءة أو فھم ھذا اإلشعار بالمساعدة ، ESH عندما یتقرر أن النزیل یجب أن یكون محتجًزا في (1)      
:الالزمة. یجب أن یكون ھذا اإلشعار

للنزیل ؛ ESH ؛ (2) إبالغ النزیل بالقیود الفردیة التي تعتزم اإلدارة فرضھا أثناء الحجز ESH بیان األسباب التي تم االعتماد علیھا والحقائق التي تدعم وضع النزیل في حالة (1) 

القادمة ؛ و ESH إخطار النزیل بجلسة مراجعة وضع (3) 

. إبالغ النزیل بالحق في مراجعة األدلة التي تعتمد علیھا اإلدارة ، قبل جلسة االستماع ، للمثول شخصیًا في الجلسة ، وتقدیم بیان مكتوب للنظر فیھ ، واستدعاء الشھود ، وتقدیم األدلة (4) 

[.محفوظة] (2)    

.ز)    جلسة مراجعة التنسیب) 

الخاص بالنزیل والقیود الفردیة المقترحة. ال یجوز تأجیل الجلسة إال ، ESH األولي والقیود ذات الصلة ، یتعین على القسم عقد جلسة استماع للفصل في وضع ESH في غضون ثالثة (3) أیام عمل من تقدیم اإلشعار على أي نزیل لوضع (1)      
.في الظروف المخففة ، بناًء على طلب النزیل الموثق وال یجوز بأي حال تأجیلھا ألكثر من خمسة (5) أیام

للنزیل لن یكونوا مؤھلین للعمل كمسؤولین عن االستماع ESH أو قدموا أدلة لدعم وضع ESH یجب أن یعقد واحد أو أكثر من ضباط االستماع جلسة استماع لمراجعة تحدید المستوى. موظفو القسم الذین أوصوا في البدایة بالنزیل لوضع (2)      
.في جلسة مراجعة وضع النزیل

:تتكون جلسة مراجعة تحدید المستوى مما یلي (3) 

وفقًا للقسم الفرعي (ب) من ھذا القسم ، وتحدید ما إذا كانت ھذه الحقائق موجودة وما إذا كانت تدعم ، من خالل رجحان األدلة ، استنتاج مفاده أن النزیل یمثل تھدیًدا حالیًا ESH مراجعة الوقائع التي تعتمد علیھا اإلدارة لوضع النزیل في (1)        
مناسبًا ؛ ESH خطیًرا لسالمة وأمن المنشأة بحیث یكون

؛ ESH النظر في الوقت المنقضي منذ حدوث النشاط أو السلوك المعتمد من قبل اإلدارة لدعم التنسیب (2) 

مراجعة القیود الفردیة التي اقترحتھا اإلدارة وتحدید ما إذا كان كل منھا مدعوًما بدلیل على مخاوف السالمة واألمن المشروعة المتعلقة بذلك النزیل الفرد ؛ (3) 

النظر في أي معلومات ذات صلة یقدمھا الطاقم الطبي ؛ (4) 

النظر في أي أدلة ذات مصداقیة وذات صلة المقدمة أو األقوال التي أدلى بھا النزیل في جلسة االستماع ؛ و (5) 

.النظر في أي دلیل آخر یعتبر ذا صلة بتحدید حالة الصحة والسالمة البیئیة أو فرض قیود فردیة (6) 

.یُسمح للنزیل بالحضور شخصیًا في الجلسة وتقدیم بیان مكتوب واستدعاء الشھود وتقدیم األدلة (4) 

:في الظروف التالیة ، یحق للنزیل الحصول على مساعدة من میسر السمع ، والذي یجب أن یساعد النزیل من خالل توضیح التھم ، وشرح عملیة االستماع ، ومساعدة النزیل في جمع األدلة (5) 

النزیل أمي أو غیر قادر على االستعداد أو فھم جلسة االستماع ؛ أو (1) 

.النزیل غیر قادر على الحصول على شھود أو أدلة مادیة (2) 

أو فرض أي قیود فردیة غیر ESH وكل قید مرتبط بھ مدعومان بغالبیة األدلة ، یمكن االستمرار في التنسیب وكل قید مدعوم. یجب تقدیم إخطار كتابي إلى النزیل یحدد أسس ھذه القرارات. إذا تقرر أن وضع ESH إذا تقرر أن موضع (6)      
.أو القیود الفردیة غیر المدعومة على الفور ESH مدعوم بغالبیة األدلة ، یجب إنھاء حالة

.ح)    المراجعة الدوریة للتنسیب) 

.المستمر مالئم ESH بحیث یتم وضع ESH كل خمسة وأربعین (45) یوًما لتحدید ما إذا كان النزیل ال یزال یمثل تھدیًدا كبیًرا لسالمة وأمن المنشأة إذا تم إیواؤه خارج ESH یجب مراجعة وضع النزیل في (1) 

ما ال یقل عن أربع وعشرین (24) ساعة قبل ھذا االستعراض الدوري ، یجب إخطار النزالء كتابةً بالمراجعة المعلقة والحق في تقدیم بیان مكتوب للنظر فیھ. یجب تزوید النزالء الذین ال یستطیعون قراءة أو فھم ھذا اإلشعار بالمساعدة (2)      
.الالزمة

؛ ESH الخاصة بالنزیل ما یلي ، مع االستنتاجات المسجلة في تقریر مكتوب یتم إتاحتھ للنزیل في غضون سبعة (7) أیام من المراجعة: (1) مبررات استمرار وضع ESH یجب أن تراعي المراجعة الدوریة لحالة (3) 

وما إذا كان ینبغي تخفیف أو رفع أي من ھذه القیود الفردیة ؛ (ESH) استمرار مالءمة كل تقیید فردي من القیود المفروضة على البیئة والصحة والسالمة (2) 

بما في ذلك المشاركة في البرامج وتوافرھا ؛ ، ESH المعلومات المتعلقة بسلوك وموقف النزیل الالحق منذ بدء وضع (3) 

الفردیة على الصحة العقلیة والبدنیة للنزیل ؛ ESH أو قیود ESH المعلومات المتعلقة بتأثیر وضع (4) 

أي بیان مكتوب یقدمھ النزیل للنظر فیھ ؛ (5) 

الفردیة ؛ و ESH الفردیة أو االستمرار في فرض قیود ESH أو أي عوامل أخرى قد تفضل رفع قیود ESH أي عوامل أخرى قد تفضل االحتفاظ بالنزیل في أو إطالق سراحھ من (6) 

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
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.ESH الفردیة أو اإلفراج عن ESH للنزیل ، فإن أي إجراءات أو تغییرات سلوكیة قد یقوم بھا النزیل لتحقیق المزید من أھداف إعادة التأھیل وتسھیل رفع قیود ESH إذا كان من المقرر أن یستمر وضع (7) 

.ESH في أي وقت یعتبر مناسباً ، یجوز تقییم النزیل والتوصیة بوضعھ في وحدة سكنیة أكثر مالءمة خارج (4)    

.ط)    مراجعة مجلس اإلدارة لتنفیذ البیئة والصحة والسالمة) 

والنزالء المقیمین ھناك. یجب أن تشمل ھذه المعلومات ، على سبیل ESH وكل ستین (60) یوًما بعد ذلك ، یجب على اإلدارة أن تقدم إلى مجلس اإلدارة المعلومات المتعلقة بتنفیذ ESH في موعد ال یتجاوز ستین (60) یوًما بعد تنفیذ (1)      
:المثال ال الحصر

(i) عدد النزالء الموجودین في ESH ، سواء في الوقت الحالي أو منذ التنفیذ ؛

؛ ESH معدل تكرار استخدام كل معیار من المعاییر المنصوص علیھا في القسم الفرعي (ب) من ھذا القسم لدعم التنسیب (2) 

؛ ESH ومعدالت العنف لفترات زمنیة مماثلة قبل تنفیذ ESH وعامة السكان منذ تنفیذ ESH معدالت العنف في كل من (3) 

؛ ESH وعامة السكان منذ تنفیذ ESH معدالت استخدام القوة في كل من (4) 

ومدى مشاركة النزالء في كل برنامج ومورد ؛ ESH البرمجة وموارد الصحة العقلیة المتاحة لنزالء (5) 

؛ ESH وعدد الوظائف الثابتة التي تم إنشاؤھا في ESH التدریب الذي یتلقاه موظفو اإلصالح المعینون في (6) 

 (vii) عدد النزالء الذین تم تخصیصھم في البدایة لـ ESH ولكن تم إنھاء وضع ESH الخاص بھم في جلسة استماع لمراجعة وضعھم ؛

؛ و ESH في عموم السكان من خالل المراجعة الدوریة أو غیرھا من آلیات مراجعة حالة ESH عدد السجناء المفرج عنھم من (8) 

.أي بیانات أخرى تراھا اإلدارة أو المجلس ذات صلة بتقییم المجلس بشأن البیئة والصحة والسالمة (9) 

یجب أن یجتمع ، ESH وفي موعد ال یتجاوز عامین (2) بعد تنفیذ ESH على المجلس مراجعة المعلومات المقدمة من الدائرة وأي معلومات أخرى یراھا ذات صلة بتقییم الصحة والسالمة البیئیة. بعد ثمانیة عشر (18) شھًرا من تنفیذ (2)      
.ESH مجلس اإلدارة لمناقشة فعالیة واستمرار مالءمة

(* تم إلغاء سجل المدینة 6/9/2021 ، تأثیر 11/1/2021 ؛ تمت إعادتھ بموجب األمر التنفیذي للطوارئ رقم 297 ، 11/23/2021)

مالحظة المحرر: تم إلغاء ھذا القسم اعتباًرا من 1 نوفمبر 2021 ، ولكن تمت إعادتھ مع تغییر واحد بموجب األمر التنفیذي للطوارئ رقم 297 ، بتاریخ 23 نوفمبر 2021. القسم 2 من األمر التنفیذي للطوارئ 297 ینص على: "على الرغم من *
و1-17 ) في 1 نوفمبر 2021 ، أطلب بموجب ھذا أنھ في حین أن ھذا األمر التنفیذي للطوارئ ، كما ھو موسع ، ساري المفعول ، مثل ھذا الحد RCNY §§ 1-16 إلغاء المجلس من الحد األدنى للتصحیح من األقسام 1-16 و17-1 (40
األدنى أقسام المعاییر 1-16 و1-17ستظل ساریة المفعول وقابلة للتطبیق على عملیات إدارة التصحیح ، كما لو أن ھذا اإللغاء لم یتم تنفیذه ؛ شریطة أنھ وفقًا للقسم 7 من األمر التنفیذي للطوارئ رقم 241 ، یجب تفسیر القسم المعیاري األدنى 1-
." 16 (ج) (ل) (2) بحیث یمكن إلدارة اإلصالح أن تستمر في تعیین األشخاص المؤھلین المحتجزین تحت السن القانوني من 22 إلسكان اإلشراف المعزز

.قیود استخدام الفصل العقابي 1-17 §
أ)    السیاسة. كما ھو مطبق من قبل الدائرة ، فإن الفصل العقابي ھو عقوبة شدیدة ال ینبغي استخدامھا في ظل ظروف معینة في مرافق الدائرة. على وجھ الخصوص ، یمثل الفصل العقابي تھدیًدا خطیًرا للصحة الجسدیة والنفسیة)   
.للمراھقین ، الذین ال ینبغي فرضھ علیھم. عالوة على ذلك ، یُقصد بالفصل العقابي معالجة جریمة معینة ارتكبت أثناء سجن النزیل وال ینبغي فرضھ فیما یتعلق بجریمة ارتكبھا نفس السجین أثناء سجن منفصل وسابق

.ب)    االستثناءات) 

:تستثنى الفئات التالیة من النزالء من العزل العقابي (1) 

النزالء الذین تقل أعمارھم عن 18 عاًما ؛ (1) 

اعتباًرا من 1 كانون الثاني (ینایر) 2016 ، السجناء الذین تتراوح أعمارھم بین 18 و 21 عاًما ، شریطة توفیر الموارد الكافیة لإلدارة لتزوید اإلدارة بالموظفین الالزمین وتنفیذ البرامج البدیلة الالزمة ؛ و (2) 

.النزالء المصابون بإعاقات أو حاالت عقلیة أو بدنیة خطیرة (3) 

بما یتفق مع ھذه اللوائح ، عندما یمثل التعیین إلى الفصل العقابي تھدیًدا خطیًرا لصحة النزیل الجسدیة أو العقلیة ، یجب أن یكون للطاقم الطبي سلطة تحدید أنھ یجب منع النزیل من العزل العقابي أو یجب نقلھ من العقاب. الفصل في وحدة (2)      
.سكنیة أكثر مالءمة

النزیل الذي تم استبعاده من الفصل العقابي في وقت ارتكاب مخالفة بسبب العمر أو الحالة الصحیة ال یجوز وضعھ في الفصل العقابي لنفس المخالفة في تاریخ الحق ، بغض النظر عما إذا كان عمر النزیل أو وضعھ الصحي منذ ذلك الحین (3) 
.تغیر

.ال یجوز حصر النزالء في الفصل العقابي كعقوبة على جرائم الدرجة الثالثة (4)    

.ج)    اإلجراءات القانونیة الواجبة) 

قبل جلسة االستماع المخالفة المنصوص علیھا في الفقرة (2) من ھذا التقسیم الفرعي ، یجب أن یتلقى النزیل إشعاًرا كتابیًا یفصل التھم الموجھة للنزیل ووصفًا لسلوك النزیل الذي أدى إلى ظھور التھم. یجب تزوید النزالء الذین ال (1)      
.یستطیعون قراءة أو فھم ھذا اإلشعار بالمساعدة الالزمة. یجب تقدیم اإلشعار في موعد ال یتجاوز أربع وعشرین (24) ساعة قبل بدء جلسة االستماع للمخالفة ما لم یوافق النزیل على فترة زمنیة أقصر كتابةً

جلسة استماع قبل وضعھم في سكن عقابي منفصل. یُمنح النزالء المؤھلین للحصول على درجة الدكتوراه والمودعین فیھا ، (PHD) یجب أن یُمنح جمیع النزالء ، باستثناء أولئك المؤھلین والمودعین في الحجز السابق لجلسة االستماع (2)      
.جلسة استماع للمخالفة في موعد ال یتجاوز سبعة (7) أیام عمل بعد وضع درجة الدكتوراه ، ویُحتسب الوقت الذي یقضیھ في درجة الدكتوراه قبل جلسة االستماع إلى عقوبة الفصل العقابي الخاصة بالنزیل

.یُسمح للنزالء بالحضور شخصیًا واإلدالء بأقوالھم وتقدیم أدلة مادیة واستدعاء الشھود في جلسات االستماع للمخالفة (3) 

:في الحاالت التالیة ، یحق للنزیل الحصول على مساعدة میسر جلسة ، والذي یجب أن یساعد النزیل من خالل توضیح التھم ، وشرح عملیة االستماع ، ومساعدة النزیل في جمع األدلة (4) 

النزیل أمي أو غیر قادر على االستعداد أو فھم جلسة االستماع ؛ أو (1) 

.النزیل غیر قادر على الحصول على شھود أو أدلة مادیة (2) 

.تتحمل اإلدارة عبء اإلثبات في جمیع اإلجراءات التأدیبیة للنزالء. یجب إثبات ذنب النزیل من خالل رجحان األدلة لتبریر وضع الفصل العقابي (5)    

.د)    القیود الزمنیة على الفصل العقابي) 

.باستثناء الحاالت التي یكون فیھا النزیل قد ارتكب اعتداء خطیًرا على الموظفین كما ھو موضح في الفقرة (4) من ھذا التقسیم الفرعي ، ال یجوز الحكم على أي نزیل بالفصل العقابي لمدة تزید عن ثالثین (30) یوًما عن أي مخالفة واحدة (1) 

باستثناء الحاالت التي یقضي فیھا النزیل عقوبة الفصل العقابي بسبب اعتداء خطیر على الموظفین كما ھو موضح في الفقرة (4) من ھذا التقسیم الفرعي ، ال یجوز بأي حال من األحوال احتجاز النزیل في فصل عقابي لمدة تزید عن ثالثین (2) 
(30) یوًما متتالیًا. باستثناء الحاالت التي یقضي فیھا النزیل عقوبة الفصل العقابي بسبب اعتداء خطیر على الموظفین كما ھو موضح في الفقرة (4) من ھذا التقسیم الفرعي ، یتم إطالق سراح النزیل الذي قضى ثالثین (30) یوًما متتالیًا في الفصل
.العقابي من الفصل العقابي لمدة ال تقل عن سبعة (7) أیام قبل ذلك السجین قد یعاد إلى الفصل العقابي

ال یجوز حبس النزیل في الفصل العقابي ألكثر من ستین (60) یوًما خالل أي فترة ستة (6) أشھر ، ما لم یكن النزیل ، عند إكمال أو طوال فترة الستین (60) یوًما ، قد استمر في االنخراط في أعمال عنف خطیرة ومستمرة ، بخالف إیذاء (3)      
.النفس ، بحیث یؤدي أي وضع بخالف الفصل العقابي إلى تعریض النزالء أو الموظفین للخطر

.ط) في مثل ھذه الحاالت ، ال یُطلب من اإلدارة إخالء سبیل النزیل من العزل التأدیبي بعد مرور ستین (60) یوًما) 

یجب أن یوافق رئیس اإلدارة على مثل ھذه التمدیدات في الفصل العقابي كتابة وأن یذكر: (1) األسباب التي جعلت الوضع في مكان أقل تقییًدا یعتبر غیر مناسب أو غیر متاح ، و (2) سبب االحتفاظ بالنزیل في الفصل العقابي ضروري (2)       
.لضمان سالمة النزالء أو الموظفین

.یجب على اإلدارة تزوید مجلس اإلدارة وھیئة الصحة اإلصالحیة ذات الصلة على الفور بنسخة من الموافقة الخطیة لرئیس اإلدارة (3) 

قد یتلقى النزالء المحكوم علیھم بالفصل العقابي بسبب اعتداء على الموظفین یتسبب في إصابة الموظفین بإصابة خطیرة أو أكثر ، كما ھو مذكور في تعریف اإلدارة لحوادث استخدام القوة "أ" ، عقوبة فصل عقابیة تصل إلى ستین ( 60) (4)
.یوما عن المخالفة الواحدة

ط) یجب على رئیس القسم أو من ینوب عنھ الموافقة أو عدم الموافقة كتابیًا على أي عقوبة فصل عقابي في حالة االعتداء الجسیم على الموظفین لمدة تزید عن ثالثین (30) یوًما. یجب إرسال الموافقة المكتوبة أو الرفض على الفور إلى)       
.النزیل ، ومجلس اإلدارة ، وھیئة الصحة اإلصالحیة ذات الصلة

.بینما یقضي النزیل عقوبة الفصل العقابي بسبب اعتداء خطیر على الموظفین لمدة تزید عن ثالثین (30) یوًما ، ال یُطلب من اإلدارة إطالق سراح النزیل من السكن العقابي المنفصل بعد ثالثین (30) یوًما متتالیًا (2) 

في حالة تجاوز عقوبة الفصل العقابي لنزیل بسبب اعتداء خطیر على الموظفین خمسة وأربعین (45) یوًما ، یجب على رئیس القسم أو من ینوب عنھ إكمال مراجعة العقوبة بعد خمسة وأربعین (45) یوًما من بدئھا لتحدید ما إذا كان من (3)       
.الممكن وضع النزیل بأمان في وحدة سكنیة بدیلة متاحة طوال الفترة المتبقیة من العقوبة. یجب ذكر القرار واألسباب الداعمة لھ كتابةً وإرسالھ على الفور إلى النزیل ومجلس اإلدارة وھیئة الصحة اإلصالحیة ذات الصلة

في الحاالت التي ال تغطیھا الفقرة الفرعیة (3) من الفقرة (4) من ھذا التقسیم الفرعي ، في حالة انقضاء خمسة وأربعین (45) یوًما متتالیًا من وقت تقدیم النزیل في الفصل العقابي ، یجب على رئیس القسم أو من ینوب عنھ إكمال مراجعة (5)      
للوقت الذي یقضیھ النزیل في الیوم الخامس واألربعین (45) لتحدید ما إذا كان من الممكن وضع النزیل بأمان في وحدة سكنیة بدیلة لبقیة العقوبة التي یقضیھا النزیل. یجب ذكر القرار واألسباب الداعمة لھ كتابةً وإرسالھ على الفور إلى النزیل
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.ومجلس اإلدارة وھیئة الصحة اإلصالحیة ذات الصلة

یجب توفیر جوالت یومیة للصحة العقلیة للنزالء الذین تم إیواؤھم في الفصل العقابي والذین أمضوا أكثر من ثالثین (30) یوًما متتالیًا أو أمضوا أكثر من ستین (60) یوًما في غضون ستة (6) أشھر. یجب توثیق ھذه الجوالت (6) 
كتابة. اعتباًرا من 1 أغسطس 2016 ، ستقدم اإلدارة أیًضا مثل ھؤالء النزالء العالج السلوكي المعرفي أو تدخًال مشابًھا قائًما على األدلة یھدف إلى معالجة األسباب الجذریة للسلوك الذي أدى إلى إطالة إقامة النزالء في الفصل العقابي. یجب تطویر
.مثل ھذه البرمجة بالتشاور مع ھیئة الصحة اإلصالحیة ذات الصلة

.ھـ)    الوقت المطلوب خارج الخلیة. یجب السماح للسجناء المحصورین بالفصل العقابي كعقوبة للجرائم غیر العنیفة أو من الدرجة الثانیة بما ال یقل عن سبع (7) ساعات خارج الزنزانة یومیًا) 

.و)    التوظیف) 

یجب أن یتلقى ضباط اإلصالح المكلفون بمسكن الفصل العقابي أربعین (40) ساعة من التدریب الخاص المصمم لمعالجة الخصائص الفریدة للفصل العقابي ونزالئھ. یجب أن یشمل ھذا التدریب ، على سبیل المثال ال الحصر ، التعرف (1)      
.على المرض النفسي والضیق النفسي وفھمھ ، ومھارات االتصال الفعال ، وتقنیات الحد من تصعید النزاع

.یتم تعیین ما ال یقل عن خمسة وعشرین (25) بالمائة من موظفي اإلصالح المعینین في مساكن الفصل العقابي في وظائف ثابتة (2) 

ز)    الوقت في الفصل العقابي المستحق من سجن سابق. اعتباًرا من تاریخ نفاذ ھذا القسم ، ال یجوز تعیین أي نزیل أو احتجازه في فصل عقابي ألي وقت من سجن منفصل وسابق تم من أجلھ ُحكم على ھذا السجین ولكنھ لم یخدم في الفصل)   
.العقابي

 .ح)    تقاریر عن الفصل العقابي) 

من ھذا الفصل وكل ستین (60) یوًما بعد ذلك ، یجب أن تقدم اإلدارة إلى المجلس المعلومات المتعلقة بتنفیذ التغییرات RCNY § 1-16 في موعد ال یتجاوز ستین (60) یوًما بعد تنفیذ مسكن اإلشراف المعزز المنصوص علیھ في 40 (1)      
:المطلوبة على الفصل العقابي. یجب أن تشمل ھذه المعلومات ، على سبیل المثال ال الحصر

(i) عدد السجناء المحتجزین في نظام عزل عقابي وعدد السجناء الذین ینتظرون حبسھم في الفصل العقابي ؛

البیانات المتعلقة بطول فترات الفصل العقابي وتكرار أنواع الجرائم التي تؤدي إلى عقوبات الفصل العقابي ؛ (2) 

حالة تخفیض عقوبة الفصل العقابي من تسعین (90) إلى ثالثین (30) یوًما وأي جھود أخرى لتقلیل استخدام ومدة البقاء في الفصل العقابي ؛ (3) 

حالة تنفیذ السیاسة المخططة لإلدارة والمطالبة بإطالق سراح النزیل من الفصل العقابي لمدة سبعة (7) أیام على األقل قبل العودة إلى الفصل العقابي ؛ (4) 

عدد أحكام الفصل التأدیبیة التي تتراوح مدتھا من واحد وثالثین (31) إلى خمسة وأربعین (45) یوًما ، والتي تُمنح للسجناء في حالة االعتداء الجسیم على الموظفین ، مصنفة حسب ما إذا كان رئیس الدائرة قد وافق على العقوبة أو (5)        
رفضھا أو من ینوب عنھ ؛

عدد أحكام الفصل العقابي التي تزید مدتھا عن خمسة وأربعین (45) یوًما والتي تُمنح للسجناء بسبب اعتداء خطیر على الموظفین ، مصنفة حسب ما إذا كانت العقوبة قد تمت الموافقة علیھا أو رفضھا من قبل رئیس الدائرة أو من ینوب (6) 
عنھ ؛

 (vii) عدد أحكام الفصل العقابي التي راجعھا رئیس القسم أو من ینوب عنھ بعد خمسة وأربعین (45) یوًما من البدء وعدد الحاالت التي تم فیھا ، نتیجة لھذه المراجعة ، وضع نزیل في وحدة سكنیة بدیلة لـ ما تبقى من الجملة.

.عدد الطلبات المقدمة إلى رئیس القسم الحتجاز نزیل في الفصل العقابي ألكثر من ستین (60) یوًما في غضون ستة (6) أشھر ، مصنفة حسب ما إذا كان الطلب قد تمت الموافقة علیھ أو رفضھ رئیس القسم (8) 

؛ RCNY § 1-17 (d) (3) عدد النزالء الذین تلقوا موضعین (2) أو أكثر في الفصل العقابي وفقًا للمادة 40 (9) 

(x) ، عدد النزالء الموجودین حالیًا في حجز الدائرة والذین تم إیواؤھم في عزل عقابي خالل فترة سجنھم الحالیة: واحد (1) إلى ثالثین (30) یوًما ، واحد وثالثون (31) إلى ستین (60) یوًما ، وواحد وستین (61) إلى تسعین (90) یوًما
وواحد وتسعین (91) إلى مائة وعشرین (120) یوًما ، وأكثر من مائة وعشرین (120) یوًما ؛

عدد النزالء الموجودین حالیًا في العزل العقابي ، والذین تم احتجازھم ھناك ، على التوالي ، لمدة: واحد (1) إلى ثالثین (30) یوًما ، واحد وثالثون (31) إلى ستین (60) یوًما ، واحد وستون (61) إلى تسعین (90) یوًما ، وواحد (11) 
وتسعین (91) إلى مائة وعشرین (120) یوًما ، وأكثر من مائة وعشرین (120) یوًما ؛

خطة وجدول زمني یوضحان بالتفصیل الخطوات الالزمة لتقلیل طول أحكام الفصل العقابي وتقلیل عدد السجناء الموجودین في الفصل العقابي ؛ (12) 

البیانات المتعلقة بكمیة الترفیھ والوقت خارج الزنزانة المقدمة للنزالء الموجودین في العزل العقابي ؛ و (13) 

.أي معلومات أخرى تراھا اإلدارة أو المجلس ذات صلة بتقییم المجلس للفصل العقابي في مرافق الدائرة (14) 

في موعد أقصاه 1 یونیو 2016 ، یجب على اإلدارة أن تقدم إلى مجلس اإلدارة تقریًرا یحلل ویوصي بخیارات للحد من العنف المستمر الذي یرتكبھ النزالء المقیمون في أو المفرج عنھم من الفصل العقابي الذي یستخدم وسائل أخرى غیر (2)      
:تمدید الحبس التأدیبي. یجب أن یكون التقریر

توضح بالتفصیل كیف ستدعم الحلول الموصى بھا أھداف حمایة سالمة ورفاھیة الموظفین والسجناء ، وتعزیز أمن مرافق اإلدارة ، وتسھیل إعادة دخول النزالء بنجاح ؛ (1) 

وصف التدابیر التي نفذتھا اإلدارة بالفعل أو تخطط لتنفیذھا ، بما في ذلك البرمجة واإلسكان ، فضالً عن التدابیر األخرى التي نظرت فیھا ؛ (2) 

تتضمن تقییما إلیجابیات وسلبیات كل خیار ، واآلثار المحتملة المختلفة لتنفیذ كل خیار ، بما في ذلك أي موارد قد تكون مطلوبة ؛ و (3) 

.تتضمن وصفًا للبحوث التي أجرتھا اإلدارة حول األنظمة التأدیبیة الفعالة وبدائل الفصل العقابي والتقدم المحرز في جھود اإلدارة لتحدید البرامج والمواقع البدیلة القابلة للتطبیق إلیواء المجرمین العنیفین ومعالجتھم بأمان (4) 

( * سجل المدینة المعدل 12/24/2015 ، تأثیر 1/23/2016 ؛ تم إلغاء سجل المدینة 6/9/2021 ، تأثیر 11/1/2021 ؛ تمت إعادتھ بموجب األمر التنفیذي للطوارئ رقم 297 ، 11/23/2021)

مالحظة المحرر: تم إلغاء ھذا القسم اعتباًرا من 1 نوفمبر 2021 ، ولكن تمت إعادتھ بموجب األمر التنفیذي للطوارئ رقم 297 ، بتاریخ 23 نوفمبر 2021. القسم 2 من األمر التنفیذي للطوارئ 297 ینص على: "على الرغم من إلغاء الحد *
و 1-17 ) في 1 نوفمبر 2021 ، أنا بموجب ھذا أوصي بأنھ بینما ھذا األمر التنفیذي للطوارئ ، كما تم تمدیده ، ساري المفعول ، فإن أقسام الحد األدنى من RCNY §§ 1-16 األدنى لمجلس التصحیح أقسام المعاییر 1-16 و17-1 ( 40
المعاییر 1 -16 و1-17 _ستظل ساریة المفعول وقابلة للتطبیق على عملیات إدارة التصحیح ، كما لو أن ھذا اإللغاء لم یتم تنفیذه ؛ شریطة أنھ وفقًا للقسم 7 من األمر التنفیذي للطوارئ رقم 241 ، یجب تفسیر القسم المعیاري األدنى 1-16 (ج)
." (ل) (2) بحیث یمكن إلدارة اإلصالح أن تستمر في تعیین األشخاص المؤھلین المحتجزین تحت السن القانوني من 22 إلسكان اإلشراف المعزز
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