
 
 

 
 

 

    مدینة ھیوستن
 إدارة المحاكم البلدیة

 
 الطلب اإللزامي/االختیاري للحصول على دورة سالمة السائق/تدریب قائدي الدراجات البخاریة

 
 

) أو دورة تدریب قائدي DSCوالنجاح في إكمال دورة سالمة السائق ( على اإلدانة االعتراضن ھذه التھمة من خالل تقدیم إقرار بالذنب أو بعدم یمكنك طلب اإلبراء م
 سوف تفقد حقك في ذلك إذا لم تقدم للمحكمة إخطار بطلبك للحصول على الدورة في تاریخ مثولك أمامھا أو قبلھ. ).MOTCالدراجات البخاریة (

 
شھًرا  12من قانون اإلجراءات الجنائیة، فیجب أال تكون قد أكملت دورة سالمة السائق خالل الـ  45.0511إذا كنت ترغب في إكمال دورة سالمة السائق بموجب المادة 

میل في الساعة  25 البالغجاوزت الحد األقصى للسرعة )؛ ویجب أال تكون قد تCDL؛ ویجب أال تكون حامالً لرخصة السائقین التجاریة (المثول أمام الحكمةالسابقة لتاریخ 
 أو أسرع من ذلك في نطاق حركة المرور العادیة، ویجب علیك تقدیم ما یلي إلى ھیئة المحكمة:

 
 أ. نسخة ضوئیة من بولیصة تأمین السیارة الحالیة الخاصة بك   

 
 **.الخاصة بك الساریة تكساس قیادةة ب. نسخة ضوئیة من رخص   

 
 وزوجاتھم ومن یعولوھم) حالیاً  تأدیة الخدمة العسكریة :الجیش(إعفاء  **

 
 ُیدفع لصالح "مدینة ھیوستن" بقیمة: مصرفيأو حوالة مالیة أو شیك غیر قابل لالسترداد ج شیك    

 
 رسوم دورة سالمة السائق/تدریب قائدي الدراجات البخاریة االختیاریة یةرسوم دورة سالمة السائق/تدریب قائدي الدراجات البخاریة اإللزام

 دوالًرا مخالفة سیر 154.10 سیر دوالًرا مخالفة 114.10
 دوالًرا مخالفة سیر في منطقة مدارس 179.10 دوالًرا مخالفة سیر في منطقة مدارس 139.10

 
 من طلب الحصول على دورة سالمة السائق/دورة تدریب قائدي الدراجات البخاریة ھذا ومستوفاةیة موقعة د. نسخة ضوئ   

 
 

ُیرجى إكمال الطلب  متھ.ستقوم المحكمة بمراجعة طلبك والوثائق الداعمة وسوف ُیرسل إلیك قرار القاضي و/أو شروط وأحكام القیادة الوقائیة على العنوان الذي قد
 ه.والتوقیع أدنا

 
 لقد قرأت تعلیمات دورة سالمة السائق وأنا مؤھل للحصول على دورة سالمة السائق/دورة تدریب قائدي الدراجات البخاریة.

 
 االعتراضعدم  الذنب مستندات أو وقائع لم تكن موجودة من قبل وأقر بـ: أتنازل بموجب ھذه الوثیقة عن حقي في إجراء محاكمة أمام ھیئة المحلفین وكشف النقاب عن

 
    :استدعاء المحكمةرقم 

    وصف االنتھاك:

      ألخیر)االسم (االسم األول، الحرف األول من االسم األوسط، االسم ا

  / / تاریخ المیالد: رقم الھاتف:
 سنة     یوم     شھر        

     العنوان:

 
 وقت وقوع الجریمة، كنت أقود:

 
 سیارة أو شاحنة

 دراجة بخاریة

    التاریخ:

 
   :مدینةال    الوالیة:    :رمز البرید

 
  /  / التاریخ:    التوقیع:

 
 

 یتم إرسال جمیع المراسالت على العنوان:
City of Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, Texas 77210-4996  

طلب الحصول على دورة سالمة السائق/دورة تدریب قائدي الدراجات البخاریة في تاریخ مثولك أمام المحكمة أو  البرید علىكان ختم في حال  
 ملزم بالمثول أمام المحكمة غیرأنت  قبلھ

 
 
 
 

 2014ینایر  آخر تحدیث:


