
 البلدية المحاكم إدارة

 للنظر في محكمة جلسات لعقد إليه الوصول يسهل لألفراد قانوني منتدى توفير في البلدية المحاكم إدارة مهمة تتمثل
  .العمالء وخدمة المهنية والكفاءة النزاهة من    ِ عال   مستوى توفير مع وفعالة عادلة بطريقة قضاياهم

 .713.837.0311 أو 1-1-3                       ُ                      خالفة المرور والمحكمة، ي رجى االتصال على الرقم م قسائمللحصول على معلومات عامة حول 

 

ا لست  المحكمة؟ أمام مثولك دموعمن      ً  متأكد 
 .محكمتك وتفاصيل وضع حول معلومات على للحصول 713.837.0311 أو 1-1-3اتصل بالرقم 

 المرور مخالفة قسيمة مدفوعات

تقبل المحاكم البلدية بمدينة هيوستن المدفوعات النقدية أو بواسطة 
 أمريكان( ATMشيك أو حوالة مالية أو باستخدام بطاقة ائتمان 

 ).ديسكفري أو ماستركارد أو فيزا أو إكسبريس

 اإلنترنت عبر الغرامة أو المرور مخالفة قسيمة دفع

 الوقائية القيادة

 القيادة" أو) DSCهناك نوعان من برامج دورة السالمة الوقائية (
. االختياري والبرنامج اإللزامي البرنامج هما متاحين" الوقائية

 .هنا انقر      ً تفصيال   أكثر شرح على للحصول

يمكن معالجة هذه المسألة وغيرها من المسائل األخرى بإجراء 
 Municipal Court One Call Solutionمكالمة بمركز 

Center )الرقم على) البلدية بالمحكمة الواحدة المكالمة حل 
 713.837.0311 

 والرسوم لغراماتا

 المرور مخالفة قسيمة على المدونة المخالفة على توافق كنت إذا
  .   ً  مذنب ا القاضي يعتبرك سوفف الترافع، بعدم أو بالذنب وأقررت

 األخرى والظروف االنتهاك على للغرامة الحقيقية القيمة تتوقف
ا تكون أن يجب .القاضي يراجعها التي  حالما الغرامة لدفع     ً  مستعد 
 .بالذنب إدانتك ثبت

 والرسوم الغرامات عرض

 البت المؤجل

 بعدم أو بالذنب إقرارك حال في .معلق حكم هو المؤجل البت
 نفقات    ِّ  وتق يم باإلدانة قرارها المحكمة ُ    ت رجئ سوف الترافع،
 .معينة لشروط واالمتثال كفالة بدفع وتأمرك المحكمة

 عبر قبلها أو األولى محكمتك في بنفسك البت إرجاء طلب يمكنك
  .البريد عبر أو الهاتف

 التفاصيل من المزيد >>
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 هيوستن شرطة إدارة/المدينة سجن حول معلومات

 إلى    ً أوال   تحتاج سوف
  http://mycity.houstontx.gov/jails  هيوستن شرطة إدارة لسجن اإللكتروني الموقع زيارة>> 
 يمكن كما .هيوستن مدينة سجن في بالفعل الشخص وجود لضمان 713.837.0311 الرقم على هيوستن مساعدة بخط االتصال أو>> 
ا ً  أيض   .الكفالة قيمة أو/و السجين به يدين الذي المبلغ تحديد هيوستن مساعدة خط لممثل   

 السجن حول المعلومات من المزيد شاهد

 اوي المحكمةقائمة دع
 أدناه الموجودة األسبوع أيام أحد على انقر .pdf ملف بصيغة اإلنترنت عبر متاحة األسبوع خالل ستعقد التي المحكمة دعاوي قائمة

 .الدعاوى تلك لعرض

 

سالخمي األربعاء الثالثاء االثنين  الجمعة 
 

 الحالية األحداث
 المحكمة خدمات تقديم هيوستن في البلدية المحاكم تستأنف

Las Cortes Municipales de la Ciudad de Houston Reanudan sus Servicios 

 القانون على التجرأ حول معلومات

 

http://www.houstontx.gov/courts/courts/city-jail-information
http://mycity.houstontx.gov/jails
http://www.houstontx.gov/courts/city-jail-information
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Mon_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Tue_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Wed_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Thu_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Fri_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/sites/default/files/CSMART%20Press%20Release%20-%2004022015_0.pdf
http://www.houstontx.gov/sites/default/files/CSMART%20Press%20Release%20-%20Spanish%20040215_0.pdf
http://www.houstontx.gov/sites/default/files/CSMART%20Press%20Release%20-%20Spanish%20040215_0.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/scofflaw-faqs
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