
 :)2020 آذار 24مذكرة من قضاة محكمة مدینة الفاییت (
 

 و إغالق مبنى محكمة مدینة الفاییت
 تسییر أعمال المحكمة بشكل محدود

 
على تسییر  ال یزالون یعملون الذین الموظفین عدد محدود منمع اإلبقاء على  العموم مدینة الفاییت مغلقًا أمام بنىال یزال  م

 نیسان 13محكمة ابتداًء من المبنى  في الطبیعيمل الع إستئناف أن یتم البرید أو الفاكس. من المقررعن طریق أعمال المحكمة 
2020. 

 
، االستمرار في تقدیم المرافعات المدنیة، ویزیانامحكمة مدینة الفاییت، ل لدیھم أعمال فيیمكن لجمیع األشخاص الذین  •

 مع اإلدارة المختصة عبر الفاكس أو البرید األمریكي؛ مسائلعملیات اإلخالء، المرافعات الجنائیة وغیرھا من ال
المرافعات أو  لوائح الدفاع، االلتماسات الجدیدة بما في ذلك إجراءات اإلخالء الجدیدة، یجب إرسال جمیع المرافعات المدنیة •

 850راءات المدنیة المادة إلجا) وفقًا لقانون 337( 8771-291األخرى بالفاكس إلى اإلدارة المدنیة للمحكمة على الرقم 
 ؛ لوالیة لویزیانا

م قــفي المحكمة على الر لسیرجرائم / االأو الملفات األخرى بالفاكس إلى قسم  سیریجب إرسال جمیع الطلبات الجنائیة / ال •
291-8774 )337(. 

 Post Office Box 3344, Lafayette, Louisiana 70502-3344 :العنوان البریدي للمحكمة •
 

من قبل المحكمة.  إعادة جدولتھا ، وسیتم 2020 نیسان 10 حتىو آذار 16 بین تاریخ الواقعة إلغاء جمیع جلسات المحكمةتم 
 .2020 نیسان 13االثنین  إبتداء منعقد جلسات المحكمة على أساس محدود  تعتزم المحكمة، 2020آذار   24إعتباًرا من 

 
 أحدثوسترسل المحكمة إشعاًرا إلى  . أو قبل ھذا التاریخ 2020نیسان  10 تاریخ فيالمقررة جمیع القضایا  جدولةسیتم إعادة  

حالي. إذا تغیر عنوانك، فیجب ال ھمحكمة عنوانلدى الفي الملف. یتحمل المدعى علیھ مسؤولیة ضمان أن یكون  موجود عنوان
 :دي للمحكمة ھوالعنوان الجدید كتابةً للمحكمة عن طریق البرید. العنوان البری إرسالعلیك 

 Post Office Box 334 Post Office Box 3344, Lafayette, Louisiana 70502-3344أن یتضمن  . یجب
وعنوانك الجدید بما في ذلك المدینة والوالیة والرمز البریدي.  قضیتكسمك الكامل كما یظھر في إشعارك القدیم ورقم إ راإلشعا

 المعلومات شكلت كل الجھود لالتصال بكل متھم بحیث المحكمة برید إلكتروني. ستبذلالوعنوان  الھاتفیمكنك أیًضا تقدیم رقم 
 ل بك.أفضل لالتصافرصة التي تقدمھا  اإلضافیة

 
 .ة على الموقع اإللكتروني للمحكمةجنائیّ رامات السیر والغَ رامات الیمكن دفع بعض غَ 

 
كثر من تحصیل أشخًصا من نظام الدفع عبر اإلنترنت الخاص بالمحكمة حیث تم  370، استفاد أكثر من 2020 آذار 2 منذ

أولئك قضاة حتى اآلن. بالنسبة ألولئك الذین لم یستخدموا النظام عبر اإلنترنت حتى اآلن، یذكر ال أمیركي دوالر 55000.00
على  اإللكتروني یمكن دفعھا عبر اإلنترنت باستخدام موقع المحكمة سیرالمخالفات معظم تذاكرأنَّ  سیرمخالفات الذین لدیھم 

 https://www.citycourtlafayettela.org/Home.aspx . :اإلنترنت
) تدفع إلى محكمة مدینة وا الغرامة نقداَ البرید، (ال ترسلعن طریق جنائیة الرامات لسیر و الغَ مخالفات ا راماتغَ  یمكن أیًضا دفع

 في المحكمة : سیركتب مخالفات الم  إلى ریدوترسل بالبالفاییت، 
Traffic violations Bureau, Post Office Box 2086, Lafayette, Louisiana 70502 

https://www.citycourtlafayettela.org/Home.aspx
https://www.citycourtlafayettela.org/Home.aspx


ھذه جدولة لن تتمكن من دفعھا عبر اإلنترنت. سیتم إعادة فإنك المحكمة،  تتطلب المثول اإللزامي أمام  المخالفة ذا كانتإ
ولكن یجب علیك تقدیم الطلب  الحصول على إعفاء من المثول اإللزامي أمام المحكمة المسائل من قبل المحكمة. قد تتمكن من

 .الجنائي على الرقم المذكور أدناه/بإدارة السیرعن طریق االتصال 
 

 .2020 نیسان 10 تاریخ حتى ساریة المفعول ومصادرة رخص القیادة القائمةلمذكرات فترة العفو المحدودة بشأن ا تبقى
 

استفاد العدید من األشخاص من فترة العفو المحدودة التي حددھا قضاة محكمة مدینة الفاییت. ینطبق ھذا على جمیع األطراف 
ألي شخص لدیھ  یتم وقف التنفیذقیادة. خالل ھذه الفترة، سالأو مصادرة رخصة  سیرجنائیة أو مذكرات ذین لدیھم  مذكرات ال

 ما یلي:أن یقدم على رقم الھاتف المذكور أدناه و سیرال /جنائيبقسم ال إذا إتصل مذكرة حالیة أو مصادرة رخصة القیادة
رقم رخصة القیادة (إن  ،االجتماعيضمان رقم ال ،الجنس ،، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر العرقالتعریف  معلومات

، فسیتم  ككتروني. إذا تم االتصال باإلبرید الھاتف وعنوان الم رقحالي، ال السكنوجد) ؛ وتاریخ المیالد ؛ وكذلك تقدیم عنوان 
إشعار  إرسال/ مصادرة الترخیص حتى تاریخ المحكمة الجدید. سیتم  المذكرة وقف تنفیذ ریخ جدید للمحكمة وسیبقىعیین تات

 سیتم إعادة تفعیل، المحدد التاریخ الجدیدلمثول أمام المحكمة في ا منالمدعى علیھ تخلف  بالبرید العادي إلى المدعى علیھ. إذا
مخالفات أوامر المحكمة جمیع العفو عن مصادرة والمذكرة أو ال إلغاءلمصادرة. إذا حضر المدعى علیھ، سیتم المذكرة أو ا

 وكذلك إمكانیةساریة المفعول أو المصادرة  تبقى المذكرةوقت، ذلك ال. یسري ھذا العفو فقط إذا اتصلت بالمحكمة. حتى السابقة
 .القبض على الشخص

 
 معلومات االتصال

 
 ل بالمحامي الخاص بك.بمحام، یرجى االتصاالَ إذا كنت ممث •
 .قضیتكفي من قبل مكتب المدافعین العامین، یرجى االتصال بالمحامي المعین كنت ممثالَ إذا  •
 :مـــقرالعلى إرسال فاكس أو 3، الخیار  )337( 87202-91: مــالرق لمدنیة واإلخالء، یرجى االتصال علىقضایا الل •

91-87712 )337(. 
إرسال  أو 2، الخیار )337( 87202-91: الرقم ، یرجى االتصال علىفي حالة السكرالقیادة /سیرالجنائیة / ال للقضایا •

 ؛) 337( 87742-91 على الرقم:فاكس 
 ؛ 1 ، الخیار)337( 87202-91: الرقم یرجى االتصال علىتسدید الغرامات لألسئلة المتعلقة ب •
إرسال فاكس  أو 4، الخیار )، 337( 87202-91: الرقم ، یرجى االتصال علىسیرالجانحین/ال األحداثب المتعلقة لقضایال •

 ؛)، 337( 81812-91 على الرقم:
)، 337( 88452-91: الرقم المراجعة یرجى االتصال علىجلسات ختبار/ اإل فترةالمحكمة /ات خدمالمتعلقة بقضایا لل •

 ؛ و) 337( 81812-91 على الرقم:أوإرسال فاكس 
الخیار  )،337( 87202-91على الرقم ، یرجى اإلتصال ألي مسألة غیر مدرجة ھنا، بما في ذلك االتصال بمدیر المحكمة •

6. 
 

من خالل اإلدارة. یتم اإلتصال بالقضاة  یجب أن  .في المصالح یحظر على القضاة التحدث عن القضایا لتجنب إمكانیة التضارب
 .6الخیار  )،337( 87202-91 :على الرقم یرجى االتصال

 
 القاضي دوجالس سلوم والقاضیة فرانسي بویلیون من قبل علیھاتمت الموافقة 


