
 
 

 نموذج إصدار التعویض العام

")، للدخول في DOT، بالنظر إلى اإلذن الممنوح لي من مدینة نیویورك وإدارة النقل في مدینة نیویورك ("  أوافق أنا،
عرض أو توزیع مطبوعات أو التصویر السینمائي أو التصویر  ، لغرض أداء   ممتلكاتھا و/أو المباني الموجودة في

 ، على ما یلي:  الفوتوغرافي

 الدخول إلى الممتلكات و/أو المباني المذكورة أعاله على مسؤولیتي الخاصة. .1

لكات الناتجة عن إھمال مني تحمل المسؤولیة الكاملة عن أي وجمیع اإلصابات، بما في ذلك الوفاة أو األضرار سواء الشخصیة أو المتعلقة بالممت .2
 أو من وكالء أو ممثلین أو عاملین أو موظفین أو مقاولین مستقلین تابعین لي خالل الوقت المتفق علیھ وللغرض المتفق علیھ.

الخسارة بسبب أي وكل تعویض مدینة نیویورك وإدارة النقل وإعفاؤھما، والمسؤولین أو الوكالء أو العاملین أو الممثلین أو الموظفین من تحمل  .3
و مثلین أمسؤولیة عن أي إصابات، بما في ذلك الوفاة أو األضرار سواء الشخصیة أو المتعلقة بالممتلكات، الناتجة عن إھمال مني أو من وكالء أو م

 عاملین أو موظفین أو مقاولین مستقلین تابعین لي خالل الوقت المتفق علیھ وللغرض المتفق علیھ.

، والمسؤولین أو الوكالء أو العاملین أو الممثلین أو الموظفین لألبد من أي وجمیع المطالبات أو المطالب أو DOTمدینة نیویورك وإبراء وإعفاء  .4
رار ضحقوق العمل أو أسباب الدعوى، في الوقت الحاضر أو المستقبل، سواء كانت معروفة أو غیر معروفة، متوقعة أو غیر متوقعة فیما یتعلق باأل

ین أو للحقت بالممتلكات واإلصابات الشخصیة، الناتجة عن استخدام السیارة المذكورة والتي تُعزى إلى إھمال مني أو من وكالء أو ممثلین أو عامالتي 
 موظفین أو مقاولین مستقلین تابعین لي خالل الوقت المتفق علیھ وللغرض المتفق علیھ.

مدینة نیویورك وإدارة النقل والمسؤولین أو الوكالء أو العاملین أو الممثلین أو الموظفین لدیھما بخالف ما ھو  أوقع ھذا المستند طوًعا دون أي وعد أو تمثیل من
 مذكور ھنا.
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أمامي    ، مثَل20 ،  الموافق  في ھذا الیوم
 قام بتحریر المستند المذكور أعاله، والذي حلف الیمین أمامي حسب األصول وشھد وقال إنھ یقیم فيشخصی�ا وھو معروف لي بأنھ الشخص الذي 

 ، وإنھ الشخص الموصوف، والذي نفّذ المستند أعاله.    
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