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 معلومات عن ترتیبات توجیھ االتھام
 

 
تود محاكم مدینة ھیوستن البلدیة أن تحیطكم علماً بترتیبات جلسة توجیھ االتھام المقبلة المنصوص علیھا في االستدعاء الذي تلقیتموه 

 .مؤخراً 
 

ى علیھ االتھامات الموجھة إلیھ ویتم تسجیل یعرف توجیھ االتھام قانوناً بأنھ أول مثول لمتھم في الدعاوى الجنائیة أمام القاضي حیث تتل
 .غیر أن ھذا المثول األول یمكن أن یتم عن طریق البرید، إذا اخترت ذلك. رده علیھا

 
وفیما یلي شرح . وثمة خیارات عدة عبر البرید والھاتف واإلنترنت، یمكنك التمتع بھا تجنباً لمثولك شخصیاً في جلسة توجیھ االتھام

لالطالع على معلومات  www.houstontx.gov/courtsرات، كما ندعوك إلى زیارة موقع المحكمة اإللكتروني، مفصل لھذه الخیا
 .إضافیة وأي نماذج معمول بھا

 
 تسجیل رد

ا كنت ال ترغب في االعتراض على القضیة، إذ  ."غیر مذنب"، و)عدم االعتراض( "ال أنازع" "مذنب،"ھناك ثالثة ردود محتملة، 
 ."غیر مذنب"وإذا كنت ترغب في االعتراض على القضیة، ینبغي لك الرد بأنك   ".ال تعارض" أو" مذنب"ینبغي لك الرد بأنك 

 
اكمتك في یوم فأمامك خیار المحاكمة أمام قاٍض أو المحاكمة أمام ھیئة محلفین، وسیحدد موعد لمح "غیر مذنب،"في حالة الرد بأنك 

وإذا كنت ترغب في أن تصدر ھیئة .  فإذا كنت ترغب في أن یصدر قاض حكماً في قضیتك، فینبغي لك طلب المحاكمة أمام قاض. آخر
وفي حال طلبك المحاكمة أمام ھیئة .  محلفین مكونة من ستة أشخاص حكمھا في قضیتك، فینبغي لك طلب المحاكمة أمام ھیئة محلفین

 .وكذلك، ربما أجلت قضیتك لیوم آخر في حالة عدم اكتمالھا. أن تظل في المحكمة الیوم بطولھ محلفین، فتوقع
 

وفي حالة عدم توقیعك على .  وإذا طلبت المحاكمة أمام قاض، فیتعین علیك التوقیع على تنازل كتابي عن المحاكمة أمام ھیئة محلفین
وفي حالة تحدید موعد لقضیتك .  لقضیتك على جدول دعاوى ھیئة المحلفین التنازل عن المحاكمة أمام ھیئة محلفین، فسیحدد موعد

وإذا كان ھناك أي .  للمحاكمة، ینبغي لك أن تمضي قدماً بعرض األدلة في ذلك الوقت، بما في ذلك شھادة الشھود الذین تود استدعاءھم
 . إلى كاتب المحكمة شھود ترغب في استدعائھم، فیجب علیك تقدیم أسماء ھؤالء الشھود وعناوینھم

 
وإذا رغبت في توكیل محام لینوب عنك، فیجب علیك القیام بذلك في أقرب وقت تسمح . ویمكنك توكیل محام من اختیارك لینوب عنك

وال یتعین علیك توكیل محام، بل یمكن أن تمثل نفسك في المحاكمة، . بھ ظروفك، لیتاح لمحامیك الوقت الكافي للتحضیر للمحاكمة
 .مل وفقاً لنفس المعاییر التي یعامل بھا المحامي الممثل للوالیةوستعا

 
ونلفت انتباھك إلى أنھ یجوز تحدید موعد المحاكمات أمام القاضي أثناء النھار أو في المساء في مختلف مواقع المحاكم تبعاً لجدول 

صباحاً من اإلثنین إلى الجمعة في موقع المحكمة  8:00وتحدد مواعید المحاكمات أمام ھیئة المحلفین في تمام الساعة . ضابط الشرطة
الُجمع في المحكمة الكائنة في /، وفي أیام الخمیسLubbock, Houston, Texas 77002 1400المركزیة الكائنة في 

Westside Command Station, 3203 South Dairy Ashford, Houston, Texas 77082 . 
دقیقة قبل الوقت المحدد تجنباً ألي عواقب سلبیة یمكن أن تنجم عن  15لمحكمة في موعد أقصاه ویجب علیك التخطیط للمثول بقاعة ا

ففي حال وصولك متأخراً أو عدم مثولك، فربما أصدرت مذكرة بإلقاء القبض علیك وتوجیھ تھمة جدیدة . الوصول متأخراً عن الموعد
یك الحضور إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن والتحدث إلى أحد القضاة وتفادیاً إللقاء القبض علیك، یجب عل".  بعدم المثول"ضدك 

 .ولن یلقى القبض علیك في حالة حضورك للمحكمة وتحدثك إلى أحد القضاة أو المدعین. Annex Courtفي 
 

مصاریف التقاضي فستقرر المحكمة أنك مذنب وتقدر الغرامة و "ال تنازع"أو  "مذنب"في حالة ردك على االتھامات الموجھ لك بأنك 
 . المناسبة

 
 :من بینھا) القضایا(وفي حالة عدم تمكنك من دفع الغرامة، فھناك اختیارات متنوعة لحل القضیة 

http://www.houstontx.gov/courts
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وسیتعین علیك استیفاء طلب ولقاء . یتیح لك ھذا الخیار دفع الغرامات على مدى مدة من الزمن :برنامج الدفع المؤجل •
 . بك وشروط برنامج الدفع المؤجل ویعمل معك فیما یتعلق بشروط الدفعاختصاصي الدفع المؤجل الذي سیراجع طل

یتیح لك ھذا الخیار أداء خدمة مجتمعیة في إحدى المنظمات المعتمدة وفاًء بالغرامة، وعادة ما یكون ذلك في  :خدمة المجتمع •
 . إحدى المنظمات غیر الھادفة للربح

ویتعین علیك . على دفع الغرامة، یمكنك طلب جلسة استماع لدعوى الفقرفي حالة عدم قدرتك   :جلسة استماع لدعوى الفقر •
 .تقدیم مستندات تثبت بھا عدم قدرتك على الدفع

 
ونحیطك علماً أنھ، بموجب القانون، في حالة عدم دفع مبلغ الغرامة ومصاریف التقاضي كاملة في إحدى القضایا في غضون ثالثین 

 .  دوالراً عن القضیة نظیر التأخر في الدفع 25فیتعین على المحكمة تقدیر رسوم إضافیة قدرھا یوماً من تاریخ صدور الحكم، ) 30(
 

وأخیراً، في حالة عدم دفع الغرامة، ومصاریف التقاضي والرسوم بالكامل في التاریخ الذي حددتھ لك المحكمة، فیجب علیك المثول 
لطلب مھلة إضافیة للدفع، أو إبراز سبب لعدم قدرتك على الوفاء بااللتزام الذي مجدداً أمام المحكمة في الوقت والتاریخ المحددین لك 

ولكن، إذا . ومن شأن عدم مثولك في ھذا الوقت أن یؤدي إلى صدور مذكرة بإلقاء القبض علیك لحین سداد الغرامة.  حكمت بھ المحكمة
 .ناء على مذكرة إلقاء القبض لحین سداد الغرامةمثلت أمام المحكمة وتحدثت إلى القاضي، فلن یتم إلقاء القبض علیك ب

 
 )MOTC( أو الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة) DSC( خیارات دورة سالمة القیادة

بصفة  قبلھالتاریخ المحدد للمثول أمام المحكمة أو  فيالدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة /یمكنك التقدم لدورتي سالمة القیادة
وفي حالة امتثالك للمتطلبات، فستشطب التھمة ولن تظھر في سجالت القیادة . خصیة في أي موقع محكمة أو عن طریق البریدش

دوالراً وسیتم إبالغ إدارة السالمة العامة بتكساس  175وفي حالة عدم االمتثال للمتطلبات، ستقدر ضدك غرامة بقیمة . الخاصة بك
أو  "مذنب"ویتعین علیك التقدم برد إما . أیام على األقل بعد إصدار االستدعاء قبل التقدم بالطلب) 10(ة المرجو االنتظار عشر. باإلدانة

وفیما یلي شروط األھلیة والمتطلبات . الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة/لیخول لك التقدم لدورة سالمة القیادة "ال أنازع"
 .لدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة سواء اإلجباریتین أو االختیاریتینا/الالزمة لكل من دورة سالمة القیادة

 
 

  :الدورات التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة/البنود الالزمة لجمیع الطلبات الخاصة بدورة سالمة القیادة
 صورة من بولیصة تأمین ساریة للسیارة تغطي المسؤولیة تجاه الغیر •
 ة الساریة الصادرة في تكساسصورة من رخصة القیاد •
 )انظر الرسوم أدناه(دفع رسوم دورة سالمة القیادة المقررة  •
 الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة وتوقیعھا /استیفاء طلب االلتحاق بدورة سالمة القیادة •

 :یجب اإللزامیةللتأھل لدورة سالمة القیادة 
 )رخصة القیادة التجاریة غیر مؤھلة(ن تكساس أن تتوافر لدیك رخصة قیادة ساریة صادرة م •
 أن یتوافر لدیك تأمین یغطي المسؤولیة تجاه الغیر أو أي إثبات آخر للمسؤولیة المالیة  •
الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة لغرض شطب مخالفة في غضون /أال یكون قد سبق لك االلتحاق بدورة سالمة القیادة •

 شھراً  12آخر 
 میالً  25ون مداناً بتجاوز حدود السرعة المقررة بمقدار أال تك •

 
 . الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة اإللزامیة فربما تكون مؤھالً لالختیاریة/وإذا لم تكن مؤھالً لاللتحاق بدورة سالمة القیادة

 
 :في حالة االختیاریةیمكنك التأھل لدورة سالمة القیادة 

الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة اإللزامیة في تاریخ توجیھ االتھام أو /لتحاق بدورة سالمة القیادةعدم التقدم بطلب لال •
 قبلھ

 الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة اإللزامیة في غضون عام واحد من تاریخ االستدعاء/التحاقك بدورة سالمة القیادة •
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الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات /تذكر أن دورة سالمة القیادة.  المواعید النھائیة الواردة أدناه/ن المتطلباتسوف تخطرك المحكمة بالبرید وستبی
الدورة /یوماً الستكمال دورة سالمة القیادة) 90(وأمامك تسعون . الناریة التي ستختارھا یجب أن تكون معتمدة من قبل وكالة تكساس للتعلیم

 : التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة وإرسال ما یلي بالبرید أو بصفة شخصیة
 )صورة للمحكمة(الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة /شھادة إتمام دورة سالمة القیادة •
 الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة /إفادة موثقة من دورة سالمة القیادة •
 د من إدارة السالمة العامة بتكساسسجل قیادة معتم •
 

المثول أمام جلسة إبداء األسباب تعقد بعد  في حالة عدم استكمالك لجمیع المتطلبات وتقدیمھا في موعد االمتثال المحدد لك، سیتعین علیك
وفي حالة عدم . المحكمةوسیرسل خطاب على العنوان الموجود بالملف المودع ب  .یوماً من التاریخ المقرر) 30(ما یقرب من ثالثین 

 إدارة السالمة العامة بتكساسدوالراً وسیتم إبالغ  175المثول في جلسة إبداء األسباب، فستعتبر مذنباً، وستقدر ضدك غرامة قیمتھا 
 .باإلدانة

 
 :الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة اإللزامیة/رسوم دورة سالمة القیادة

 راً دوال 114.10   : مخالفة سیر •
 دوالراً  139.10   :مخالفة سیر في منطقة مدارس •

 :الدورة التدریبیة لمشغلي الدراجات الناریة االختیاریة/رسوم دورة سالمة القیادة
 دوالراً  154.10   :مخالفة سیر •
 دوالراً  179.10   :مخالفة سیر في منطقة مدارس •

 
 خیار تأجیل الفصل

على االتھامات بكونك مذنباً أو بعدم المنازعة، فستؤجل المحكمة اعتبارك مذنباً،  ففي ردك. الفصل المؤجل عبارة عن حكم معلق
وإذا امتثلت بنجاح لھذه الشروط، فستحفظ القضیة، . وستقدر مصاریف التقاضي، وتحكم علیك بإیداع كفالة واالمتثال لشروط معینة

للشروط، فسیتم إخطارك بالبرید بالمثول أمام جلسة إبداء  وفي حالة عدم امتثالك. وتستخدم أموال الكفالة في رسوم مصاریف خاصة
وفي حالة عدم مثولك أمام جلسة إبداء األسباب، سیصدر حكم علیك، وستبلغ إدارة السالمة العامة بتكساس باإلدانة، وستستخدم . أسباب

  .أموال الكفالة في سداد الغرامة
 

 :كیفیة طلب تأجیل الفصل
وسیتعین علیك تقدیم طلب تأجیل  .شخصیاً أو ھاتفیاً أو عن طریق البریدي یوم توجیھ االتھام أو قبلھ یجوز لك طلب تأجیل الفصل ف

الفصل، یمكن تنزیلھ من ھذا الموقع اإللكتروني، وصورة من رخصة القیادة الخاصة بك، وإثبات سار للتأمین، ودفع المصاریف 
 :اليوالرسوم المستحقة عند طلب تأجیل الفصل على النحو الت

 عن كل قضیة مروریة ال تنطوي على حادثدوالراً  214 •
 میالً أو أقل فوق حد السرعة المقررة 14عن كل تجاوز للسرعة ال ینطوي على حادث بمقدار  دوالراً  229 •
 میالً فوق حد السرعة المقررة 25إلى  15عن كل تجاوز للسرعة ال ینطوي على حادث بمقدار یتراوح من  دوالراً  259 •
 عن كل قضیة ال تنطوي على حادث في منطقة مدارس والراً د 254 •
 عن قضیة تنطوي على حادث دوالراً  279 •

  
، فیجب أن یحمل الطلب المقدم خاتماً بریدیاً بالتاریخ المحدد من قبل المحكمة أو قبلھ تجنباً عبر البریدإذا اخترت طلب تأجیل الفصل 

ة تاریخ القیادة الخاص بك، ومنحك التأجیل في الفصل بناًء على السلطة التقدیریة وسیقوم القاضي بمراجع.  لصدور مذكرة عدم مثول
 . للقاضي المراجع فقط

  
 :شخصیاً المثول  علیك ویتعینتقبل عن المخالفات التالیة  لنالطلبات الواردة بالبرید 

 میالً أو أكثر 26تجاوز حدود السرعة المقررة بمقدار  •
 )CDL(قیادة تجاریة  أي مخالفة یرتكبھا حامل رخصة •
 تجاوز حافلة مدرسیة •
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 عدم وجود تأمین یغطي المسؤولیة تجاه الغیر •
 أي مخالفة مروریة تقع في منطقة إنشاءات أثناء وجود عمال بھا •
 القضایا غیر المروریة •
 )یجب مثولھم شخصیاً بصحبة أحد الوالدین أو الوصي(قضایا األحداث  •

 :خیار الحفظ بعد االمتثال
إذا كانت المخالفة التي ارتكبتھا غیر معینة أدناه، فال   .عض المخالفات المعینة أدناه دون الحاجة إلى المثول أمام المحكمةیجوز حفظ ب

 .یجوز حفظھا، وسیتعین علیك المثول شخصیاً أو اختیار خیار آخر
  

 :التأمین
فة المروریة، وصورة من تسجیل المركبة التي كنت یجب تقدیم صورة من بولیصة تأمین باسمك ساریة في تاریخ ووقت إصدار المخال

وإذا كانت السیارة التي تقودھا مملوكة للغیر، یجوز لك تقدیم نسخة من بولیصة التأمین المدرج بھا السیارة التي كنت تقودھا . تقودھا
حالة حصولك على تأمین بعد إصدار وفي . وإذا كان اإلثبات المقدم كافیاً، فستحفظ القضیة. باإلضافة إلى صورة من تسجیل المركبة

ولكن، یجوز لك طلب تأجیل الفصل، وإذا تم ذلك بنجاح، یمكنك تفادي اإلدانة ورسوم الوالیة . المخالفة المروریة، فلن تحفظ القضیة
 .اإلضافیة

  
 :عدم إبراز رخصة القیادة

حوالة نقدیة مستحقة /شیك(دوالرات رسوماً إداریة  10یجب تقدیم صورة من رخصة القیادة الساریة الخاصة بك باإلضافة إلى دفع 
 .دوالرات، فستحفظ القضیة 10وإذا كان اإلثبات المقدم كافیاً، وتم سداد الرسوم اإلداریة بقیمة ). City of Houston: الدفع إلى

 
 :رخصة القیادة المنتھیة

حوالة /شیك(دوالراً رسوماً إداریة  20ضافة إلى دفع تقدیم صورة إیصال تجدید رخصة القیادة لوالیة تكساس الخاصة بك باإلیجب 
دوالراً، فستحفظ  20وإذا كان اإلثبات المقدم كافیاً، وتم سداد الرسوم اإلداریة بقیمة ). City of Houston: نقدیة مستحقة الدفع إلى

 .القضیة
  

 :العنوان/عدم اإلبالغ عن تغییر االسم
العنوان باإلضافة إلى دفع /تكساس الخاصة بك التي تعكس اإلجراء التصحیحي لتغییر االسم یجب تقدیم صورة من رخصة القیادة لوالیة

وإذا كان اإلثبات المقدم كافیاً، وتم سداد ). City of Houston: حوالة نقدیة مستحقة الدفع إلى/شیك(دوالراً رسوماً إداریة  20
 .دوالراً، فستحفظ القضیة 20الرسوم اإلداریة بقیمة 

  
 :تظھیر رخصة القیادة/فة تقییدمخال

دوالرات رسوماً إداریة  10یجب تقدیم صورة من رخصة القیادة لوالیة تكساس الخاصة بك التي تفید رفع التظھیر باإلضافة إلى دفع 
 10بقیمة  وإذا كان اإلثبات المقدم كافیاً، وتم سداد الرسوم اإلداریة). City of Houston: حوالة نقدیة مستحقة الدفع إلى/شیك(

 .دوالرات، فستحفظ القضیة
  

 :انتھاء صالحیة تسجیل المركبة
: حوالة نقدیة مستحقة الدفع إلى/شیك(دوالراً رسوماً إداریة  20یجب تقدیم صورة من إیصال تجدید تسجیل المركبة باإلضافة إلى دفع 

City of Houston .(دوالراً، فستحفظ القضیة 20اریة بقیمة وإذا كان اإلثبات المقدم كافیاً، وتم سداد الرسوم اإلد. 
  

 :الخلفیة/عدم تثبیت لوحات الترخیص األمامیة
دوالرات رسوماً إداریة  10الترخیص مثبتة بالمركبة باإلضافة إلى دفع ) لوحات(تظھر لوحة  صورة فوتوغرافیةیجب تقدیم 

 10ثبات المقدم كافیاً، وتم سداد الرسوم اإلداریة بقیمة وإذا كان اإل). City of Houston: حوالة نقدیة مستحقة الدفع إلى/شیك(
 .دوالرات، فستحفظ القضیة

  
 ):المركبات غیر التجاریة فقط(معدات معیبة 
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حوالة نقدیة /شیك(دوالرات رسوماً إداریة  10یفید بإصالح المعدات المعیبة باإلضافة إلى دفع ) صورة/توثیق(یجب تقدیم إثبات 
دوالرات، فستحفظ  10وإذا كان اإلثبات المقدم كافیاً، وتم سداد الرسوم اإلداریة بقیمة  ).City of Houston: مستحقة الدفع إلى

 .القضیة
 

ویرجى منك أثناء وجودك على الموقع اإللكتروني لمحكمة مدینة ھیوستن البلدیة إلقاء نظرة على جمیع المعلومات المفیدة الواردة بھ، 
كذلك، إذا . علماً بأن جمیع النماذج المعمول بھا متوافر أیضاً للتنزیل. حة أمامك قبل المثول أمام المحكمةودراسة جمیع الخیارات المتا

كانت لدیك قضایا معلقة معروضة على إحدى المحاكم البلدیة لمدینة ھیوستن، فینبغي لك الحضور لمناقشة الخیارات مع أحد القضاة أو 
 .فھدفنا األول والدائم ھو مساعدة األفراد على حل قضایاھم المعروضة على المحاكم. قبض علیكدون الخوف من إلقاء الممثل االدعاء، 

 
فإذا كانت لدیك أي اقتراحات أو تعلیقات بشأن كیفیة تحسین خدماتنا، . نحن نسعى جاھدین لتحقیق التمیز في خدمة العمالء ورأیك یھمنا

وبالنیابة عن موظفي المحكمة . presidingjudge@houstontx.govن یرجى إرسال رسالة بالبرید اإللكتروني على العنوا
 .البلدیة، نشكرك على ما أمضیتھ من وقتك في قراءة ھذه المعلومات، ونأمل في أن تكون تجربتك أمام المحكمة تجربة إیجابیة
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