مدينة كارولتون
معلومات عن محكمة البلدية
ساعات العمل من ٌوم االثنٌن إلى ٌوم الخمٌس تبدأ من  7:30صباحً ا حتى  5:30مساء ،وٌوم الجمعة من  7:30صباحً ا حتى 11:30
صباحً ا.pase a nuestra oficina Llame al 972-466-3348 o .Se habla Español .
ٌتم التحقٌق فً قضاٌا مخالفات المرور ،وقضاٌا مخالفات قوانٌن المدٌنة ،وٌتم البت فٌها أمام القضاء ،فً محكمة البلدٌة .وتعتبر أنواع
المخالفات المشار إلٌها أعاله جنحً ا من "الفئة ج" ،وعند اإلدانة بهاٌ ،تم فرض غرامات فقط على مرتكبٌها ،وال توجد أي عقوبات بالحبس
على هذه المخالفاتٌ .تم تعٌٌن قاضً المحكمة من قِ َبل مجلس المدٌنة.
األشخاص الذٌن ٌصلهم استدعاء للمثول أمام المحكمة ،بخصوص مخالفات مرورٌة ،قد ٌكونوا مؤهلٌن للحصول على دورة تدرٌبٌة فً
أمان القٌادة و/أو تأجٌل الفصل فً قضاٌاهم (بإخضاعهم لفترة اختبار) حتى تسقط عنهم التهمة (التهم) .وٌجب تقدٌم هذا الطلب كتابًٌا فً،
أو قبل ،تارٌخ المثول أمام المحكمة ،المدون على ورقة االستدعاء.
للحصول على تسوية بشأن االستدعاء للمثول أمام المحكمة  -اختر واحدًا من الخيارات األربعة التالية
يجب أن تختار واحدًا من الخيارات التالية ،وأن تخطر المحكمة به في ،أو قبل ،تاريخ مثولك أمامها ،المطبوع على ورقة االستدعاء.

الخيار األول :عدم الطعن أو االعتراف بالذنب ودفع الغرامة
برجاء مالحظة اآلتً :إن قٌامك بدفع الغرامة ٌؤدي إلى إدانة نهائٌة فً قضٌتك ،وتخل عن حقك فً المحاكمة أمام هٌئة محلفٌن ،وتخل
عن حقك فً مراجعة األدلة ،إن وجدت ،فٌما ٌتعلق بقضٌتك.
بالحضور الشخصي ٌ -مكنك المثول فً ،2001 E. Jackson Roadمن ٌوم اإلثنٌن إلى ٌوم الخمٌس ،بٌن الساعة 7:30
صباحً ا والساعة  5:30مساء ،أو ٌوم الجمعة بٌن الساعة  7:30صباحً ا والساعة  11:30صباحً ا.
عبر البريد  -ضع عالمة عند االلتماس المناسب ،الموجود على ظهر نسختك ،ووقع باسمك.
أرسِ ل نسختك بالبرٌد ومعها حوالتك المالية لسداد الغرامة بالكامل ،على العنوان التالً:
Carrollton Municipal Court
P.O. Box 110535
Carrollton, TX 75011
عبر اإلنترنت ٌ -مكنك دفع غرامتك من خالل الدفع عبر اإلنترنت.
ملحوظةٌ :تم إضافة  %2رسم خدمة على مدفوعاتك ببطاقة االئتمان /الخصم.
ً
مؤهال للحصول على دورة تدرٌبٌة فً أمان القٌادة.
فً حالة ما إذا طلبت مد فترة دفع الغرامة لعشرة أٌام ،فإنك لن تكون
الخيار الثاني :إنكار ارتكاب المخالفة وطلب إجراء محاكمة
فً حالة ما إذا رغبت فً إنكار ارتكاب المخالفة ،فإنه سٌتوجب ظهورك أو ظهور محامٌك ،شخص ًٌا ،أمام المحكمة ،فً ،أو قبل ،تارٌخ
المثول أمام المحكمة ،المدون على ورقة استدعائك .وال ٌمكن تحدٌد مواعٌد جلسات المحكمة عبر الهاتف .وبمجرد تحدٌد موعد
المحاكمة ،لن ٌكون خٌارا التأجٌل والدورة التدرٌبٌة فً أمان القٌادة متاحٌن بعد ذلك.
الخيار الثالث :طلب الحصول على دورة تدريبيةفي أمان القيادة أو دورة تدريبية في قيادة الدراجات البخارية
ٌجب أن تقدم هذا الطلب فً ،أو قبل ،طرٌق المثول أمام المحكمة ،المدون على الجزء األمامً من ورقة استدعائك .وفً حالة تقاعسك
عن طلب الحصول على دورة تدرٌبٌة فً أمان القٌادة فً ،أو قبل ،تارٌخ المثول أمام المحكمة المدون على ورقة استدعائك ،فسوف تفقد
هذا الخٌار.
الخيار الرابع :طلب تأجياللفصل في قضيتك (بخضوعك لفترة اختبار)
فً حالة ما إذا طلبت تأجٌل الفصل فً قضٌتك عبر البرٌد اإللكترونً أو بشخصك ،فإن ٌجب علٌك القٌام بذلك فً ،أو قبل ،تارٌخ المثول
أمام المحكمة ،المدون على الجزء األمامً من ورقة استدعائك.

عواقب تجاهل هذا االستدعاء للمثول أمام المحكمة
إن التقاعس عن استٌفاء واحد من الخٌارات األربعة الموضحة أعاله ،فً ،أو قبل ،تارٌخ المثول أمام المحكمة ،المدون على الجانب
األمامً من ورقة االستدعاء هذه ،قد ٌترتب علٌه اآلتً:
 .1صدور أمر قضائً باعتقالك( .وفً حالة ما إذا صدر أمر قضائً باعتقالك ،فسوف تكون معرضًا لالعتقال من منزلك ،أو محل
عملك ،أو من أي مكان قد تتواجد فٌه).
ُفرض دفع حدها األقصى الذي ٌجٌزه القانون ،باإلضافة إلى مصارٌف المحكمة ورسومها.
 .2غرامة ٌ َ
 .3طلب إلدارة السالمة العامة بوالٌة تكساس برفض تجدٌد رخصة السائق.
ال تشكل المكالمات الهاتفٌة نوعًا من االستجابة .وال ٌعتبر العجز عن دفع هذه الغرامة عذرً ا للتقاعس عن االستجابة .قد ٌتم منح تمدٌدات
لفترة دفع الغرامة وقت المثول أمام المحكمة.
تعليمات خاصة بشأن الناشئين
ٌجب أن ٌمثل الناشئون (الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  10أعوام و 16عامًا) بأشخاصهم ،مع أحد الوالدٌن أو مع الولً الشرعً ،فً جلسة
االستماع أمام المحكمة .وٌجب المثول أمام المحكمة أٌضًا للحصول على دورة تدرٌبٌة فً أمان القٌادة ،أو على تأجٌل الفصل فً القضٌة.
ال ترسل مبلغ الغرامة بالبرٌد.
ٌجب أن تمثل أنت وأحد والدٌك ،أو أنت وولٌك الشرعً ،أمام المحكمة ،وأن تلتزما قانو ًنا بتقدٌم عنوانكما ،ومحل إقامتكما ،الحالً،
خطًٌا ،إلى المحكمة .وال ٌنتهً هذا االلتزام عند بلوغك سن السابعة عشرة .وفً ،أو قبل ،الٌوم السابع من تارٌخ تغٌٌر عنوانك أو عنوان
ولً أمركٌ ،جب علٌك ،أو على ولً أمرك ،إخطار المحكمة بعنوانك الحالً ،عن طرٌق استٌفاء نموذج "تغٌٌر عنوان الشاب الناشئ".
وأي مخالفة لهذا الشرط قد ٌترتب علٌها إجراء اعتقال ،كما أنها تعتبر جنحة من "الفئة ج" ،تتم العقوبة علٌها بدفع غرامة قد تصل إلى
 500دوالرٌ, .نتهً هذا االلتزام فقط عند الحصول على براءة كاملة ،وتنفٌذ الحكم .ونماذج "تغٌٌر عنوان الشاب الناشئ" متاحة فً
شباك كاتب المحكمة.
العجز عن دفع الغرامة
فً حالة عدم قٌامكم بالطعن فً حكم المحكمة ،مع عجزكم مالًٌا عن دفع الغرامة عند استحقاقهاٌ ،جب أن تمثلوا أمام إدارة التحصٌل
التابعة للمحكمة ،من أجل استٌفاء طلب للحصول على خطة دفع زمنٌة ،أو ألداء خدمة مجتمعٌة .وإذا ما تأهلت للحصول على خطة دفع
زمنٌة ،أو ألداء خدمة مجتمعٌة ،فقد تجٌز لك المحكمة إما دفع الغرامة على أقساط ،أو إعفاءك من الغرامة مقابل أداء خدمة مجتمعٌة.
ال يمكنك تكبد أتعاب المحاماة؟
ّ
ُ
هذه المحكمة ال تقدم خدمات قانونٌة مباشرة ،أو ت َمثل األفراد فً المسائل القانونٌة ،أو تحتفظ بقائمة بأسماء المحامٌن الذٌن ال ٌتقاضون
أتعابًا مقابل مرافعاتهم .وٌرجى إدراك أن تموٌل الخدمات القانونٌة محدود للغاٌة ،وبالتالً فإن البرامج البد أن تصرف العدٌدٌن ممن
لدٌهم حاجات قانونٌة ماسة .وأقصى ما ٌمكن عمله ،هو أن توفر لك نقابة المحامٌن بوالٌة تكساس إحاالت إلى وكاالت خدمات قانونٌة
مدنٌة ،منخفضة التكالٌف ،فً المنطقة .للحصول على قائمة بمقدمً الخدمات القانونٌة بحسب البلدة ،انظر دلٌل اإلحاالت ألهل والٌة
تكساس محدودي الدخل (.)PDF
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