في محكمة بلدية كليفالند

والية أُوهايو /مدينة كليفالند

تاريخ القضية األصلي.................. :

ضد
ال ُمدَّعى عليه ..................... :رقم ورقة مخالفة السير................ :

الرد بـ "غير ُمذنب" وفقا ً لقاعدة السير رقم ( 8سي)
أنا ،ال ُمدعى عليه ال ُموقع أدناه ،أُقـر بعدم ذنبي (وأتخلى عن حقي في المثول األولي في غضون ( )5أيام لدى اتهامي بجريمة قيادة مركبة
آلية أثناء السكر) ،والتمس الحصول على ُمحاكمة للقضية ال ُمدونة أعاله.
وبتسجيل هذا الرد والطلب ،أُقـر بأني استملتُ نسخة عن مخالفة /مخالفات السير ،وأتنازل عن قراءة الشكوى /الشكاوى ألني أُدرك فحوى
التهمة /التهم التي ُرف ِعت ضدي.
حدد حالة واحدة من اآلتي:
 بموجب هذا الطلب أتخلى على نحو إرادي وبدراية وفطنة عن حقي في الحصول على ُمحاكمة في غضون المدة التي ينص عليها
القانون.
 استميح عقد محاكمة قضائية في غضون المدة التي ينص عليها القانون ( 30يوم من تاريخ االعتقال أو االستدعاء بتهمة ُجنحة
ثانوية 90 ،يوم من تاريخ االعتقال أو االستدعاء بتُهمة ُجنحة من الدرجة األُولى .أُدركُ أنه يمكن أن ت ُجدول ال ُمحاكمة في أي يوم
درج تاريخ االستدعاء على ال ُمخالفة (ضمن حدود المحاكمة العاجلة)،
بعد تاريخ االستدعاء أمام المحكمة للرد على التهمة ،حيث أ ُ ِ
مكن المحكمة من االتصال بي في حال عدم توفر الوقت الكافي الستدعائي.
واوافق على تقديم أرقام هواتف (في النهار أو الليل) ت ُ ِ

ِإسم ال ُمدَّعى عليه

عنوان ال ُمدَّعى عليه (رقم الشقة)
عدم استعمال رقم صندوق بريدي

رقم هاتف المنزل والعمل

المدينة ،والوالية ،والرمز البريدي (كتابةً)

توقيع ال ُمدَّعى عليه

رقم التسجيل الخاص بالوكيل

وكيل ( ُمحامي) ال ُمدَّعى عليه
الختم بكتابة الوقت
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