
 2020، 20شباط تاریخ أخر مراجعة: 
 

 
MANDATORY/ DISCRETIONARY DSC/MOTC APPLICATION 

 )اإللزامي/التقدیريطلب االلتحاق بدورة السالمة أثناء القیادة /الدورة التدریبیة في قیادة الدراجات الناریة  (
 

) أو الدورة التدریبیة DSCقد یكون بإمكانك أن تطالب بإسقاط ھذه التھم عن طریق الدفع بأنك مذنب أو بعدم االعتراض، وتكمل دورة السالمة أثناء القیادة (
خطار لطلبك لاللتحاق بالدورة التدریبیة وذلك في )، وقد تفقد الحق في ذلك إذا لم تتمكن من تزوید المحكمة بإMOTCفي قیادة الدراجات الناریة بنجاح (

 التاریخ المحدد لمثولك أمام المحكمة أو قبل ذلك.
 

من قانون اإلجراءات الجنائیة، علیك أال تكون قد أكملت دورة السالمة أثناء  45.0511إذا أردت استكمال دورة السالمة أثناء القیادة بموجب المادة رقم 
ا السابقة لتاریخ أمر المحكمة، ویجب أال تكون حامًال لرخصة القیادة التجاریة، وأال تكون قد تجاوزت السرعة المسموح بھا شھرً  12القیادة في غضون 
 ) میًال في الساعة أو أعلى في منطقة ذات حركة مروریة معتادة، ویجب علیك تقدیم ما یلي للمحكمة:25بأربعة وعشرین (

 
 التأمین الحالیة ضد المسؤولیة فیما یخص المركباتصورة ضوئیة من بولیصة _____  أ.  

 
 _____   ب.  صورة ضوئیة من رخصة القیادة الساریة الخاصة بك من والیة تكساس

 (اإلعفاء من الخدمة العسكریة: الذین أدوا الخدمة العسكریة الفعلیة، وأزواجھم، والمعالین منھم)
 

  بمبلغ قدره:» مدینة ھیوستن«لالسترداد في صورة شیك/حوالة بریدیة/شیك مضمون من قبل البنك مستحق السداد إلى _____  ج.  سداد مبلغ غیر قابل 
 ) اإللزاميMOTC)/الدورة التدریبیة في قیادة الدراجات الناریة (DSCرسوم طلب االلتحاق بدورة السالمة أثناء القیادة (

  ) التقدیريMOTC)/الدورة التدریبیة في قیادة الدراجات الناریة (DSCیادة (رسوك طلب االلتحاق بدورة السالمة أثناء الق 
 دوالًرا أمریكیًا لمخالفة السیر 184.00   دوالًرا أمریكیًا لمخالفة السیر 144.00
 دوالًرا أمریكیًا لمخالفة السیر في حیز المدارس 209.00 دوالًرا أمریكیًا لمخالفة السیر في حیز المدارس 169.00

 
 ) مستوفى وموقعMOTC)/الدورة التدریبیة في قیادة الدراجات الناریة (DSC_____   د.  صورة ضوئیة من طلب االلتحاق بدورة السالمة أثناء القیادة (

 
الذي قدمتھ. یُرجى استیفاء ستراجع المحكمة طلبك والمستندات المؤیدة، وسیتم إرسال قرار القاضي، و/أو شروط القیادة الدفاعیة وأحكامھا إلى عنوانك 

 البیانات أدناه والتوقیع.
 

الدورة التدریبیة في قیادة الدراجات الناریة /)DSC(لقد قرأت تعلیمات دورة السالمة أثناء القیادة، وأنا مؤھل لاللتحاق بدورة السالمة أثناء القیادة 
)MOTC( . 

 ترف بأنني:________ مذنب     ________أقر بعدم االعتراضأقر بالتنازل عن أي حق للمحاكمة أمام ھیئة المحلفین، وأع
 

 كنت أقود في وقت وقوع المخالفة:                      ________________________________
 شاحنة أم مركبة                رقم أمر المحكمة

 الدراجة الناریة
_________________________________   

 __________________________ وصف االنتھاك (االنتھاكات)
 رقم االتصال (رمز المنطقة / الرقم)

_________________________________  
   __________________________ االسم (األول، أول حرف من االسم األوسط، االسم األخیر)

 لیوم/الشھر/السنة)تاریخ المیالد (ا
_________________________________  

   العنوان
 

_________________________________ 
 المدینة، الوالیة، الرمز البریدي

 
 _________________________________ 

 التوقیع
 

 یجب توجیھ جمیع المراسالت إلى:
 4996-77210ھیوستن، تكساس ، 4996محاكم البلدیة في مدینة ھیوستن، ص.ب. 

) مختوًما بختم البرید في یوم المحاكمة الخاصة بك أو قبلھ، فأن MOTC)/الدورة التدریبیة في قیادة الدراجات الناریة (DSCإذا كان طلب االلتحاق بدورة السالمة أثناء القیادة (
 لست مضطًرا للمثول أمام المحكمة

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


