
 البلدیة المحاكم إدارة

 للنظر في محكمة جلسات لعقد إلیھ الوصول یسھل لألفراد قانوني منتدى توفیر في البلدیة المحاكم إدارة مھمة تتمثل
  .العمالء وخدمة المھنیة والكفاءة النزاھة من عالِ  مستوى توفیر مع وفعالة عادلة بطریقة قضایاھم

 .0311-713.837 أو 1-1-3خالفة المرور والمحكمة، ُیرجى االتصال على الرقم م قسائمللحصول على معلومات عامة حول 

 

 المحكمة؟ أمام مثولك دموعمن  متأكًدا لست

 .محكمتك وتفاصیل وضع حول معلومات على للحصول 0311-837-713 أو 1-1-3اتصل بالرقم 

 المرور مخالفة قسیمة مدفوعات

تقبل المحاكم البلدیة بمدینة ھیوستن المدفوعات النقدیة أو بواسطة 
 أمریكان( ATMشیك أو حوالة مالیة أو باستخدام بطاقة ائتمان 

 ).دیسكفري أو ماستركارد أو فیزا أو إكسبریس

 اإلنترنت عبر الغرامة أو المرور مخالفة قسیمة دفع

 الوقائیة القیادة

 القیادة" أو) DSCھناك نوعان من برامج دورة السالمة الوقائیة (
. االختیاري والبرنامج اإللزامي البرنامج ھما متاحین" الوقائیة

 .ھنا انقر تفصیالً  أكثر شرح على للحصول

یمكن معالجة ھذه المسألة وغیرھا من المسائل األخرى بإجراء 
 Municipal Court One Call Solution Centerمكالمة بمركز 

-837 (713) الرقم على) البلدیة بالمحكمة الواحدة المكالمة حل(
0311 

 والرسوم لغراماتا

 المرور مخالفة قسیمة على المدونة المخالفة على توافق كنت إذا
  .مذنًبا القاضي یعتبرك فسوف الترافع، بعدم أو بالذنب وأقررت

 التي األخرى والظروف االنتھاك على للغرامة الحقیقیة القیمة تتوقف
 ثبت حالما الغرامة لدفع مستعًدا تكون أن یجب .القاضي یراجعھا

 .بالذنب إدانتك

 

 لمؤجلالبت ا

 بعدم أو بالذنب إقرارك حال في .معلق حكم ھو المؤجل البت
 المحكمة نفقات وتقِّیم باإلدانة قرارھا المحكمة ُترجئ سوف الترافع،
 .معینة لشروط واالمتثال كفالة بدفع وتأمرك
 عبر قبلھا أو األولى محكمتك في بنفسك البت إرجاء طلب یمكنك
  .البرید عبر أو الھاتف

 التفاصیل من المزید >>
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 والرسوم الغرامات عرض

 ھیوستن شرطة إدارة/المدینة سجن حول معلومات

 إلى أوالً  تحتاج سوف
 http://mycity.houstontx.gov/jails ھیوستن شرطة إدارة لسجن اإللكتروني الموقع زیارة>> 
 یمكن كما .ھیوستن مدینة سجن في بالفعل الشخص وجود لضمان 713.837.0311 الرقم على ھیوستن مساعدة بخط االتصال أو>> 
 .الكفالة قیمة أو/و السجین بھ یدین الذي المبلغ تحدید ھیوستن مساعدة خط لممثل أیًضا

 السجن حول المعلومات من المزید شاھد

 المحكمة اويدع قائمة

 أدناه الموجودة األسبوع أیام أحد على انقر .pdf ملف بصیغة اإلنترنت عبر متاحة األسبوع خالل ستعقد التي المحكمة دعاوي قائمة
 .الدعاوى تلك لعرض

 

سالخمی األربعاء الثالثاء االثنین  الجمعة 
 

 الحالیة األحداث
 المحكمة خدمات تقدیم ھیوستن في البلدیة المحاكم تستأنف

Las Cortes Municipales de la Ciudad de Houston ReanudansusServicios 

 القانون على التجرأ حول معلومات

 

http://www.houstontx.gov/courts/FinesAndFees
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

	إدارة المحاكم البلدية

