دفع و  /أو ر
إعتض عىل غرامة وقوف السيارات
إذا تلقيت الغرامة عن مواقف السيارات  ،فيجب عليك القيام بأحد اإلجراءات التالية ف غضون ً 30
يوما من تاري خ الغرامة  ،أو تصبح الغرامة المتأخرة
ي
جانحة .إذا أصبحت الغرامة جانحة فيجوز للمحكمة مضاعفة مبلغ الغرامة  ،إصدار أمر حجز (سحب) السيارة  ،وإصدار حكم  ،وفرض غرامة تصل إىل
الحد األقىص للمبلغ الذي يسمح به القانون وتحال الغرامة إىل قسم اإليرادات لغرض استحصالها .
يوما من التاري خ عل الغرامة .ر
فيما يل ثالث خيارات مختلفة يمكنك القيام بها قبل ً 30
اخت فقط  1من الخيارات أدناه.
ي
الخيار  :1دفع الغرامة المرورية :ضع في مغلف الغرامة األصفر شيك أو حوالة مالية لمبلغ الغرامة .أجعل الشيك أو الحوالة المالية مدفوع اإلى
والية أوريغون  .State of Oregonاكتب رقم الغرامة ورقم لوحة ترخيص السيارة على الشيك أو الحوالة مالية .يمكنك دفع الغرامة كامالً
بواسطة كارت ائتمان فيزا  Visaأو ماستركارد  Mastercardعن طريق االتصال بالرقم
بالتيد .انقر هنا لدفع الغرامة المروريةالخاصة بك
 503-988-3235واالستماع إىل الرسالة والضغط عل الرقم  2عل هاتفك .ال ترسل نقود ر
عل ر
االنتنيت االن
Click here to pay your parking citation online now.
الخيار  :2إرسال كفالة مبلغ الغرامة والتفسير المكتوب:
ضع في مغلف الغرامة األصفر شيك أو حوالة مالية لمبلغ الغرامة ومعها ورقة تشرح فيها كتابةً سبب اعتراضك على الغرامة .تفسيرك
المكتوب هو تنازل عن حقك في حضور جلسة المحكمة والموافقة على أي حكم تصدره .ستنظر المحكمة في الشرح المكتوب الخاص بك وإما
ان ترد لك مالك أو تغرمك كل أو جزء منه  .لمزيد من المعلومات حول االعتراض على الغرامة  ،يرجى زيارة صفحة االنترنيت الخاصة
بالمحكمة انقر هنا للحصول عل صفحة ر
االنتنيت لمحكمة الدائرة
Click here for the Circuit Court web page.

الخيار  .3جدولة جلسة إستماع
هناك طريقتان مختلفتان لجدولة جلسة المحكمة .يتمثل الخيار األول يف إدراج شيك أو حوالة مالية يف ظرف الغرامة األصفر بمبلغ الغرامة
ً
شخصيا يف محكمة الدائرة  ،غرفة  ، B131محكمة مقاطعة مولتنوماه ،
الثان هو أن تظهر
مع طلب مكتوب منفصل لجلسة استماع .الخيار ي
1021 S.W. Fourth Avenue, Portland, Oregon
لطلب جلسة استماع ولدفع الغرامة.

غت المدفوعة  ،يجب عليك دفع كامل المبلغ المستحق يف أموال مضمونة يف مكتب بطاقات وقوف
يف حالة حجز سيارتك (سحبها) بسبب الغرامة المرورية ر
السيارات يف محكمة الدائرة كما ستقوم رشكة السحب بفرض رسوم قبل إطالق السيارة.
مكتب بطاقات وقوف السيارات ف محكمة الدائرة هو سهل الوصول للمعوقي .يجب تقديم طلبات الحصول عل تسهيالت  ،بما ف ذلك ر
متجم لضعاف
ر
ي
ي
السمع  ،قبل  48ساعة عل األقل من الحضور .يجب تقديم الطلبات إىل مكتب بطاقات مواقف السيارات يف محكمة الدائرة عل هاتف
للمعاقي (503) 988-3907. TTY
 (503) 988-3235او عل الرقم الخاص للمحولة التلغرافية
ر

