
 
 

 
 

 

    ہیوسٹن سٹی 
 (Municipal Courts Departmentبلدیاتی عدالتوں کا محکمہ )

 
 درخواست DSC/MOTCالزمی / اختیاری 

 

 

( یا موٹر سائیکل آپریٹر ٹریننگ کورس DSCآپ کوئی اعتراض نہ کرکے یا قصور وار ہونے کا اعتراف کرکے اور ڈرائیور کا حفاظتی کورس )

(MOTC کو ) کامیابی کے ساتھ مکمل کرکے اس بات کا مطالبہ کرسکیں گے کہ اس الزام کو برخاست کیا جائے۔  اگر آپ اپنی حاضری کی تاریخ

 کو یا اس سے قبل عدالت کو کورس مکمل کرنے کی اپنی درخواست کی اطالع دینے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ اس حق سے محروم ہوجائیں گے۔

 

کے تحت ڈرائیور کا حفاظتی کورس مکمل کرنا چاہتے ہیں تو، یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنی  45.0511کے دفعہ  آگر آپ ضابطۂ فوجداری

( نہ ہو؛ آپ CDLمہینوں کے اندر ڈرائیور کا حفاظتی کورس مکمل نہ کیا ہو؛ آپ کے پاس کمرشیل ڈرائیور الئسنس ) 12طلبی کی تاریخ قبل کے 

 میل فی گھنٹہ سے تجاوز نہ کیا ہو اور آپ عدالت کو الزمی طور پر درج ذیل فراہم کریں:  25نے معمول کے ٹریفک زون میں رفتار کی حد 
 

  a.    اپنی موجودہ آٹو الئبلیٹی پالیسی کی ایک فوٹو کاپی 
 

   b.    فوٹو کاپی**جائز ٹیکساس ڈرائیورز الئسنس کی ایک قانونی طر پر اپنے 
 

 (منحصرین اور زوج کے اس فوجی، موجود میں خدمت: استثناء فوجی**
 

  c.  “City of Houston” :کے نام واجب االدا ایک ناقابل واپسی چیک، منی آرڈر، یا کیشیئر چیک جس کی رقم ہو 
 

 فیس DSC/MOTCاختیاری   فیس DSC/MOTCزمی ال

 گاڑی چالنے سے متعلق خالف ورزی 154.10$ گاڑی چالنے سے متعلق خالف ورزی $114.10

اسکول کے عالقے میں گاڑی چالنے سے متعلق خالف  179.10$ اسکول کے عالقے میں گاڑی چالنے سے متعلق خالف ورزی $139.10

 ورزی
 

    d .     اسDSC/MOTC درخواست کی ایک مکمل شدہ اور دستخط کردہ فوٹو کاپی 
 
 

دستاویزات کا جائزہ لے گی اور جج کے فیصلے اور/ یا مدافعتی ڈرائیونگ کے شرائط و ضوابط آپ  عدالت آپ کی درخواست اور معاون

 کو اس پتے پر بھیجے جائیں گے جو آپ فراہم کریں گے۔  براہ کرم اسے مکمل کریں اور ذیل میں دستخط کریں۔

 
 لیے کا اہل ہوں۔ DSC/MOTCمیں نے ڈرائیور کے حفاظتی کورس سے متعلق ہدایات کو پڑھ لیا ہے اور میں 

 
   اور عذرداری کے اپنے حق سے دستبردار ہوتا/ہوتی ہوں: کی تالش میں بذریعہ ہذا جیوری کے ذریعہ معاملے کی سماعت، حقائق

 کوئی اعتراض نہیں  قصوروار 
 

   طلبی نمبر:

    خالف ورزی کی تفصیل:  

   نام )پہال، درمیانی مخفف، آخری(:  

    _/ /_  تاریِخ پیدائش:   ٹیلیفون نمبر:

 ماہ  دن  سال

   پتہ:  

 

خالف ورزی کے وقت، میں گاڑی 

 چال رہا تھا:

 آٹوموبائل یا ٹرک    

 موٹرسائیکل 

    تاریخ: 

 

    _ زپ کوڈ:   ریاست:   شہر:  
 

    / /  تاریخ:   دستخط: 
 

 سبھی ڈاک اس پتے پر بھیجی جائیں:

City of Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, Texas 77210-4996  

پر آپ کی عدالت کی تاریخ والے دن یا اس سے قبل کی ڈاک کی ہے تو اس  درخواست DSC/MOTC اگر یہ 

 مہر لگی ہو،
 ہے۔ ضروری نہیںپ کے لیےعدالت میں حاضر ہونا آ

 

 

 2014آخری تجدید: جنوری 


