
 
 
 

 DEFERRED DISPOSITION APPLICATION )البت في القضیة طلب تأجیل( 
 

رخصة القیادة الخاصة بك. یجب أن تطلب اعتماد طلب تأجیل البت یعني تأجیل البت في القضیة أن یكون الحكم مع إیقاف التنفیذ، وسیعمل ذلك على تفادي خصم النقاط على 
دم االعتراض، ستؤجل المحكمة في القضیة في تاریخ استدعائك أمام المحكمة أو قبلھ وذلك عن طریق البرید أو الحضور شخصیًا. بناًء على إقرارك بارتكاب المخالفة أو ع

د مبلغ ضمان واالمتثال لشروط محددة. إذا نجحت في االمتثال للشروط سیتم رفض قضیتك وإغالقھا، وفرض مبلغ ضمان الحكم باإلدانة، وتقدر المصروفات، وتطلب منك سدا
الة لعامة، وسیتم تطبیق مبلغ الكفعلى رسوم المصروفات الخاصة. أما في حال عدم امتثالك للشروط ستصدر المحكمة حكًما بحقك، وسیُرفع تقریر باإلدانة إلى إدارة السالمة ا

 على الغرامة.
 

 عاًما، سیُطلب منك االلتحاق بدورة السالمة أثناء القیادة كونھ شرًطا لتأجیل البث في القضیة. 25إذا كان عمرك دون  ملحوظة مھمة:
 

ي باالطالع على سجل القیادة الخاص بك، یمكنك التقدم بطلب تأجیل البت في القضیة عن طریق البرید من خالل تقدیم المذكور أدناه،  وسیقوم القاض عن طریق المراسالت:
حال تم قبول طلبك.  یُرجى إرسال ولن یتم قبول طلبك الخاص بتأجیل البت في القضیة إال وفقًا لتقدیر القاضي المكلف بإعادة النظر في القضیة.  سیتم إخطارك بالبرید في 

 .4996-77210، ھیوستن، تكساس 4996محاكم البلدیة في مدینة ھیوستن، ص.ب. طلبك إلى العنوان التالي: 
 

 األوراق الالزمة للتقدم بطلب تأجیل البت في القضیة:
 )أال تكون من رخص القیادة التجاریةنسخة من رخصة القیادة الخاصة بك (على  •
 دلیل إثبات التأمین الحالي •
 سداد مبلغ ضمان بالقیمة المحددة أدناه: •

 متعلقة بحادث مروري غیر عرضيعن كل قضیة  - دوالًرا أمریكیًا 243.90
 ) میًال أو أقل بشكل غیر عرضي14عن كل قضیة متعلقة بتجاوز حد السرعة المسموح بھ بأربعة عشر ( - دوالًرا أمریكیًا 258.90
 میًال بشكل غیر عرضي )25) میًال إلى خمسة وعشرین (15عن كل قضیة متعلقة بتجاوز حد السرعة المسموح بھ بخمسة عشر ( -دوالًرا أمریكیًا  288.90
 عن كل قضیة تقع في حیز المدارس بشكل غیر عرضي -دوالًرا أمریكیًا  283.90
 عن كل قضیة لحادثة عرضیة - 308.90

 )یجب توقیعھطلب تأجیل البت في القضیة ( •
 

 الطلبات المرسلة عن طریق البرید وذلك بالنسبة للمخالفات التالیة: لن یتم قبولثمة قضایا معینة تتطلب منك الحضور شخصیًا لطلب تأجیل البت في القضیة. ھذا و
 ) میًال أو أكثر26تجاوز حد السرعة المسموح بھ بستة وعشرین ( •
 أي مخالفات یرتكبھا حامل (رخصة القیادة التجاریة) •
 تجاوز حافلة مدرسیة •
 عدم وجود تأمین ضد المسؤولیة •
 د عمالمخالفة مروریة تحدث في منطقة بناء في وجو •
 قضایا غیر مروریة •
 )یجب على القصر الحضور شخصیًا مع آبائھم أو الشخص الوصي علیھمقضایا أحداث ( •

 
ثول ر للمیمكنك تقدیم طلب تأجیل البت في القضیة فیما یتعلق بالمخالفات المذكورة أعاله بالحضور شخصیًا في المحكمة التابعة أو في موعدك المقر تقدیم الطلب بالحضور شخصیًا:

موقعنا اإللكتروني  أمام المحكمة، ویُرجى إحضار األوراق المذكورة أعاله. تحدد المحكمة مبلغ الضمان، وقد یختلف ھذا المبلغ باختالف القضیة. یُرجى زیارة
www.houstontx.gov/courts .لمعرفة مواقع المحاكم وساعات العمل 

 
 (ضع عالمة على أحد الخیارین أدناه): أرغب في التقدم بطلب تأجیل البت في القضیة.  أتنازل عن حقي في المحاكمة أمام ھیئة المحلفین، واالطالع على المستندات، وأعترف بأنني

 )Nolo Contendere(أقر عدم االعتراض     مذنب    
 
 

_______________________________________  ______________________________________ 
 التاریخ       )التوقیعاالسم (

 
_______________________________________  ______________________________________ 

ً االسم (  رقم أمر المحكمة       )مطبوعا
 

_______________________________________  ______________________________________ 
 وصف االنتھاك        العنوان

 
_______________________________________  ______________________________________ 

       رقم الھاتف      المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

 CITY OF HOUSTON )مدینة ھیوستن(   
 Municipal Courts Department) دائرة محاكم البلدیة( 


