När familj eller vänner gripits hur man gör?

Ingenting är mer skrämmande än en försvunnen person. Du är
desperata att ta reda på vad som hände. Då träffar du: Kanske din
älskade blev arresterad. Många fängelser har webbplatser som
tillåter dig att slå upp intagna för närvarande i förvar. Vissa lista
även de som var bokad och nyligen släppt. Men en fånge ökning
kan berätta mycket mer än om en person har gripits. Det är ett
användbart verktyg som kan svara på många frågor.

Förmodligen, den vanligaste orsaken människor använder en fånge
sökfunktion på nätet är att avgöra om en person är i fängelse eller
har nyligen varit bokade till ett fängelse och släpptes sedan.

Sökningen kan användas för att hitta en vän eller familjemedlem i
systemet, men någon som har anledning att befara en fånge kan
också använda den. Till exempel kan den som utsatts för ett brott
kontrollera fånge sökfunktionen i ett fängelse för att vara säker på
att personen debiteras inte har släppts, så försiktighetsåtgärder kan
vidtas.
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Sökningen utförs vanligtvis med personens juridiska namn, och om
det är ett vanligt namn, kan du kontrollera födelse eller år att hitta
din person.

De flesta fånge sökresultat kommer att visa internen juridiska namn,
födelsedatum, ras, ålder, adress och fysisk beskrivning inklusive höjd
samt hår och ögonfärg.
Vilka är de avgifter?

Nästan alla intagen sökningar ger denna information. Om du
planerar att hjälpa fången, du vill veta vad avgifterna är så att du

kan börja kontakta defenseattorneys som är specialiserade på dessa
avgifter. Om det är någon som har kallat ber dig att skicka borgen så
att de kan släppas, bör du alltid kontrollera kostnaderna på söksidan
i stället för att bara ta den intagne ord. Många som har gripits har
ljugit om den allvarliga laddningen så att de kan få räddats. Du bör
se till att du är bekväm bindning ut någon anklagas oavsett brott
denna person är anklagad för att ha begått.

Den intagne ökning kan kontrollera vad den intagne säger till dig
när det gäller vad han eller hon faktiskt har belastats med. Detta kan
vara viktig information för att avgöra om att lägga bindning eller
som advokat för att anställa.

BAILS fungerar olika i olika stater och kommuner. Du bör kunna se
hur mycket obligationen är. Sökningen kommer att låta dig veta om
den intagne kan lösas ut. Det kommer också att berätta om
obligationen med eller utan säkerhet, mening måste man sätta upp
egendom lika med det totala bindning eller kan du bara betala en
procentsats kontant och underteckna för resten om den intagne inte
återvända till domstol .

Alltid ringa fängelset innan du ringer en bail bond agent. Om intagen

har en förfrågan från en annan jurisdiktion, även om du betalar
obligationen för de nya avgifterna, kommer personen inte släppas
och du kommer att ha bortkastade pengar. Fråga bara fängelse om
det finns någon "håller" på fånge från andra jurisdiktioner.

Bostäder och bokningsnummer
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bokningsnummer på post och postanvisningar som du skickar till
fängelset. Vissa ber dig att även tillhandahålla bostäder plats.
Fängelser tilldela ofta specifika besöksdagar eller tider till varje
bostad, så innan du kan schemalägga ett besök du behöver veta var
din fånge har tilldelats för att stanna.

Söksidan ger dig information om bostäder och bokningsnummer
som är värdefull för framtida saker som att skriva till din älskade
eller lägga pengar på böcker.

domstols Datum

Även om du inte kommer att kunna se alla framtida domstols datum,
eftersom de inte har ställts in ännu, kommer sökningen att visa dig

vad nästa kommande domstol datum kommer att bli och när det
kommer att bli. Denna information är viktig om du vill vara där för
att visa sitt stöd, liksom till offer och andra intressenter som vill
hänga med i fallet och veta när man ska sitta i domstol för att
bevittna rättegången.

Det är oftast lättare att kontrollera den intagne söksidan för
domstols datum och tider än att vänta på is under en kontorist vid
domstolsbyggnaden för att få samma information.

kriminellt förflutet

Vissa men inte alla fängelser kommer också bokföra fånge förflutna
kriminellt förflutet inom det län på webbplatsen. Du kan klicka på
fliken historia och se om denna person har någonsin gripits eller
dömts för ett brott i länet, och i så fall för vad, som också kan hjälpa
dig att avgöra om att lägga obligation, etc.

Att veta historien om någon åtalad för ett brott ger insikt när det
gäller att fatta beslut.

Förbrytarfoto

Många fängelser inkluderar en mugshot bild med informationen.
Detta kan vara till hjälp när två intagna har liknande eller samma
namn. Du kan titta på mugshot för att avgöra om det är i själva
verket den person du söker.

Mugshots ger ytterligare bevis på att du tittar på rätt person.
Avslutande tankar: En intagen söksidan ger så mycket mer än bara
att ta reda på om en person greps. Det är en utgångspunkt och
sedan kan du gräva djupare för att hitta värdefull information om
den intagne eller fallet. Detta är viktigt om du är en älskad av
fången, ett offer, eller bara en berörd part.

