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 نموذج مطالبة صندوق التسوية  
 

سيارات  بموجب قانون مدينة نيويورك، ال يمكن للشركات التي تضع أقفال العجالت )األقفال( على السيارات المتوقفة بشكل غير قانوني في مواقف ال
 B & M Electronicدوالًرا إلزالة األقفال. إذا تم وضع أقفال على عجالت سيارتك بواسطة شركة   25الخاصة أن تتقاضى أكثر من 
c Repair Service IncDiagnosti . التي تعمل باسمB & M Towing Inc  مل ا)رقم ترخيص إدارة حماية المستهلك والع 

0929938-DCA . أو شركة ،)B & M Electronic Diagnostic Repair Service Inc مل  ا)رقم ترخيص إدارة حماية المستهلك والع
2084752-DCA أو ،)NY Booting رقم ترخيص إدارة حماية المستهلك والع(مل اDCA-2098438 في أحد متاجر )Home Depot  

 دوالًرا منك، فقد تم تحصيل مبلغ غير صحيح وقد يحق لك استرداد ذلك المبلغ. 25، وتم تحصيل مبلغ أكثر من 2022أو  2021التالية في عام 
 

 . 2023يوليو  19الموعد النهائي إلرسال المطالبة هو 
 

 التعليمات: 
 

رسل النموذج المكتمل وأي مستندات داعمة إلى إدارة حماية  يتضمن هذا النموذج ثالثة أقسام )من األول حتى الثالث(. يجب عليك إكمال كل قسم. أ  
 مل بإحدى الطرق التالية: االمستهلك والع

 

   NYC Department of Consumer and Worker Protection بالبريد إلى:  •
Attn: Legal Operations Director  
42 Broadway, 9th Floor  
New York, NY 10004 

 

 أو
 

 ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov البريد اإللكتروني إلى:  •
 

مل المبالغ المستردة حتى ال  ا. ستدفع إدارة حماية المستهلك والعالمطالبات به ىالمطالبات بالترتيب الذي تتلق ملا ستراجع إدارة حماية المستهلك والع
 . الموعد النهائي لإلرسال، أيهما يأتي أوالً حتى يتبقى أي أموال في صندوق التسوية أو  

 
 . 0333-436 (212)هل لديك أسئلة؟ تواصل مع  

 

I.  معلومات عامة 
 

  االسم: 

  عنوان البريد اإللكتروني: 

  رقم الهاتف: 

  العنوان البريدي: 

  البريد اإللكتروني  طريقة التواصل المفضلة: 

 الهاتف و/أو البريد 

mailto:ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov
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 Homeموقف سيارات متجر 
Depot   الذي تم وضع األقفال

 على عجالت السيارة فيه: 

 92-30 168th Street, Jamaica, NY 11433 

 73-01 25th Avenue, East Elmhurst, NY 11369 

 131-35 Avery Avenue, Flushing, NY 11355 

 112-20 Rockaway Boulevard, South Ozone Park, NY 11420 

 75-09 Woodhaven Boulevard, Glendale, NY 11385 

 132-20 Merrick Boulevard, Jamaica, NY 11434 

 50-10 Northern Boulevard, Long Island City, NY 11101 

 124-04 31st Avenue, Flushing, NY 11354 

 59-15 Maurice Avenue, Maspeth, NY 11378 

 579 Gateway Drive, Brooklyn, NY 11239 

يُرجى تحديد خانة واحدة لتأكيد أنك  
دوالًرا كرسوم    25دفعت أكثر من 
 .  2022أو   2021للقفل في عام 

   دوالًرا إلزالة القفل من عجالت سيارتي باستخدام هذا   25رسل دلياًل على أنني دفعت أكثر من أ
 النموذج. 

 

 يشمل الدليل المقبول ما يلي: 
 

 اإليصال   •

 الفاتورة   •

 كشف حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان   •
 

يجب أن يتضمن الدليل تاريخ وضع األقفال والموقع *الذي تم وضع األقفال على السيارة فيه، وأي  
 دوالًرا إلزالة القفل.  25معلومات إضافية لتوضيح أنك دفعت أكثر من 

 

 المذكورة أعاله.  Home Depot*يجب أن يكون الموقع أحد مواقف سيارات متجر 
 

 أو 
 

  دوالًرا   25من هذا النموذج(، لتأكيد أنني دفعت أكثر من  4أ رسل إقراًرا كتابيًا مشفوًعا بيمين )الصفحة
 المدرجة أعاله.  Home Depotنقًدا إلزالة القفل من سيارتي في أحد مواقف سيارات متجر 

 

 التأكيد  
 

 عن طريق كتابة أو طباعة اسمي والتاريخ أدناه، أؤكد: 
 

 المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة على حد علمي. أن جميع  •

 مل أو موظفيها ليسا محاميي الشخصيين.اأ درك أن إدارة حماية المستهلك والعأنني و •

للتأمين أو  مل وحدها هي التي ستحدد المبلغ المسترد الذي سأتلقاه وأنها ال يمكنها تقديم تعويض )نقود( اوأن إدارة حماية المستهلك والع •
 التكاليف العرضية أو األضرار الناجمة عن "األلم والمعاناة." 

 مل سترسل بالبريد أي مبلغ، أو إيصال إرجاع مطلوب، إلى العنوان البريدي الذي قدمته في هذا النموذج. اوأن إدارة حماية المستهلك والع •

 لغ المسترد الخاص بي دخالً خاضعًا للضريبة. مل ال يمكنها إخباري إذا كان المب اوأن إدارة حماية المستهلك والع •

 
 

 التاريخ  االسم بأحرف واضحة 
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II.  نموذج إبراء للمستهلك 
 

 عن طريق كتابة أو طباعة اسمي والتاريخ أدناه، أؤكد التالي: 
 

 النموذج. لم أتلق أي تعويض أو مبالغ مستردة بخالف ذلك فيما يتعلق بالمطالبة المنصوص عليها في هذا  •

، وأبرأهما إلى  HD Development of Maryland، Inc، وشركة .Home Depot U.S.A., Incبموجب هذا، أ عفي شركة . •
رين األبد، باإلضافة إلى كل من مؤسسيها والشركات والفروع التابعة لها وكل من مسؤوليها الحاليين والسابقين والمديرين التنفيذيين والمدي 

ن واإلداريين والمحامين والوكالء أو الموظفيين واألسالف والورثة والمنفذين، وأتنازل عن أي وجميع اإلجراءات  واألعضاء والمساهمي 
وأسباب الدعوى والتعويضات والديون والمستحقات والمبالغ المالية والحسابات والتقديرات والسندات والفواتير والتخصصات والعهود  

الوعود والتباينات والتجاوزات واألضرار واألحكام والنطاقات والتنفيذات والمطالبات والطلبات، أيًا  والخالفات واالتفاقات وااللتزامات و
 لكية، الناشئة عن أو المتعلقة بالمطالبة المنصوص عليها في هذا النموذج. م  كانت، في القانون أو األميرالية أو حقوق ال

 
 

 التاريخ  االسم بأحرف واضحة 
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III.  الكتابي اإلقرار 
 

 د الخانة التي تنطبق عليك. حد   
 

  .ال أحتاج إلى إرسال إقرار كتابي مشفوًعا بيمين، ألنني أرسل إثبات دفع آخر باستخدام هذا النموذج 
 

   وموثق. أحتاج إلى إرسال اإلقرار الكتابي هذا المشفوع باليمين كدليل على الدفع باستخدام هذا النموذج. اإلقرار الكتابي كامل وموقع 
 
 
 
 

 
 

 ( والية ________________ 
    ) 

 ( مقاطعة ______________ 
 
 

علن ما يلي بموجب طائلة عقوبة الحنث  ________________________________ ]االسم[، بعد أن أقسمت على النحو الواجب، أ   أنا

 باليمين: 

 

   رفة شخصية بالوقائع المنصوص عليها هنا.( عاًما، وأنا مؤهل قانونيًا ولدي مع18عمري أكثر من ثمانية عشر )  .1
 

 أنا مقيم في _______________________________________ ]المدينة والوالية[.  .2
 

[، تم وضع أقفال على عجالت سيارتي في موقف  2022أو  2021في ___________________________، ]التاريخ في  .3

 [. Home Depotفي____________________________________________ ]عنوان   Home Depotسيارات 

 
_ ]اسم الشركة[ إلزالة القفل  لقد دفعت_________ دوالًرا نقًدا إلى _____________________________________ .4

 من سيارتي. 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 التاريخ  

 تم القسم والتوقيع أمامي،
 
 
 
 

 2023هذا _____ اليوم الموافق _________________ 
 
 

________________________________ 
 كاتب العدل 

 
 


