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

 
 

DRIVING SAFETY COURSE AFFIDAVIT)إقرار بشأن دورة السالمة أثناء القیادة( 
 

 
 رقم القضیة:_______________________________    االسم:

 األوسط، االسم األخیر مطبوًعااالسم األول، أول حرف من االسم [

 ____________________  :رقم رخصة القیادة  
 

 إلى عدالة المحكمة الموقرة:
 یُرجى االطالع على المرفقات التالیة،

 )نسخة المحكمةشھادة اإلتمام ( •
أو سجل القیادة الخاص بي أنني لم أكمل دورة السالمة أثناء القیادة المعتمدة  تشیر النسخة المعتمدة من سجل تكساس •

(غیر مطلوب لألفراد شھًرا السابقة لتاریخ ھذه المخالفة.  12أو الدورة التدریبیة في قیادة الدراجات الناریة، حسب مقتضى الحال، في غضون 
 العسكریین ممن ھم في الخدمة الفعلیة)

 
الدورة أحضر دورة السالمة أثناء القیادة أو الدورة التدریبیة في قیادة الدراجات الناریة، حسب مقتضى الحال، في تاریخ تقدیم طلب االلتحاق ب أقر وأؤكد أنني لم

تاریخ ھذه المخالفة في ھذه شھًرا السابقة ل 12التدریبیة، باإلضافة إلى أنني لم أُكمل ھذه الدورة التدریبیة، غیر المسجلة في سجل القیادة الخاص بي، في غضون 
 الوالیة أو أي والیات أخرى.

 
_______________________________          

 دون طباعة -توقیع المدعى علیھ 

     والیة
   مقاطعة

 
 حضر بشخصھ أمامي في ھذا الیوم 

  
 ]اسم المدعى علیھ مطبوًعا[ ]كاتب العدل مطبوًعا[اسم 

ة فیھ الوارد اسمھ المقر بما في المستند سالف الذكر وقد أقسم على النحو الواجب وأقر أصوالً بما یحتویھ المستند، وصرح أن اإلفادات الواردوثبت لي أنھ الشخص 
 صحیحة وسلیمة.

 
__، 202   في یوم  ُحّرر بمعرفتي وختم المكتب 

 میالدیاً.
 

 ______________________________تنتھي صالحیة تفویضي في:                                                      كاتب العدل: 
 

 ________________________                                             التاریخ: ______________________________
 

************************* *************************************************************** 
 خاص لدائرة محاكم البلدیة في مدینة ھیوستن فقط

 
 مدینة ھیوستن 
 مقاطعة ھاریس 

 والیة تكساس
 

 بموجبھ أنھ في ھذا الیوم حضر بشخصھ أمامي                        أشھد أنا،
 مطبوًعا][اسم كاتب المحكمة       

 وثبت لي أنھ الشخص الوارد اسمھ في المقر بما في المستند      
 ]اسم المدعى علیھ مطبوًعا[     

                              في یوم            وختم المكتب  سالف الذكر وقد أقسم على النحو الواجب وأقر أصوالً بما یحتویھ المستند، وصرح أن اإلفادات الواردة فیھ صحیحة وسلیمة. ُحّرر بمعرفتي
 .  میالدیًا  20 ،

 

___________________________________________ 
 توقیع كاتب محكمة البلدیة
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