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 تصفیے کے فنڈ کے دعوے کا فارم  
 

NYC   کے قانون کے تحت، نجی پارکنگ الٹس میں غیر قانونی طور پر پارک کی گئی کاروں پر پہیوں کے الکس )بوٹس( لگانے والی
  B & M Electronic Diagnostic Repairاگر آپ کو  سے زیادہ رقم چارج نہیں کر سکتی ہیں۔ 25کمپنیاں بوٹس ہٹانے کے لیے $

Service Inc. d/b/a B & M Towing Inc  (DCWP  0929938الئسنس نمبر-DCA(  ،B & M Electronic Diagnostic  
Repair Service Inc (DCWP  2084752الئسنس نمبر-DCA یا )NY Booting (DCWP  2098438الئسنس نمبر-DCA) 

چارج کی گئی ہے  سے زیادہ رقم  25میں مندرجہ ذیل میں سے کسی ہوم ڈیپوٹ اسٹورز پر بوٹ لگایا ہے اور آپ کو $ 2022یا  2021نے 
 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو غلط رقم چارج کی گئی ہے اور آپ ریفنڈ کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ 

 
 ہے۔  2023جوالئی،  19دعوی جمع کروانے کی آخری تاریخ 

 

 ہدایات: 
 

(۔ آپ کو ہر سیکشن مکمل کرنا ہوگا۔ مکمل شدہ فارم نیز کوئی بھی معاون دستاویز مندرجہ ذیل میں I-IIIاس فارم میں تین سیکشنز شامل ہیں )
 کو جمع کروائیں:  DCWPسے کسی 'ایک' طریقے کے ذریعے 

 

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

 

 یا 
 

 ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov ای میل بنام:  •
 

DCWP  دعووں کا جائزہ اسی ترتیب میں لے گا جس میں اسے یہ موصول ہوں گے۔DCWP   ریفنڈز کی ادائیگی تب تک کرے گا جب تک
 ۔ تصفیہ کے فنڈ میں موجود رقم ختم نہیں ہو جاتی یا جمع آوری کی آخری تاریخ ختم نہیں ہو جاتی، دونوں میں سے جو بھی پہلے ہو

 
 ل کریں . پر کا 0333-436( 212سواالت ہیں؟ )

 

I.  عمومی معلومات 
 

  نام: 

  ای میل پتہ: 

  فون نمبر: 

  میلنگ کا پتہ: 

 ای میل   رابطہ کا ترجیحی طریقہ: 

  فون اور/یا میل 

mailto:ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov
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ہوم ڈیپوٹ اسٹور پارکنگ الٹ  
 جہاں کار کو بوٹ لگایا گیا تھا: 

 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 

براہ کرم ایک باکس کو نشان زد  
کریں یہ توثیق کرنے کیلئے کہ آپ  

میں بوٹنگ   2022یا  2021نے 
سے زائد   25فیس کی مد میں $

 کی ہے۔  رقم ادا 

   اس فارم کے ساتھ میں ثبوت جمع کروا رہا/رہی ہوں کہ میں نے اپنی کار سے بوٹ ہٹانے کے
 سے زائد رقم ادا کی ہے۔   25لیے $

 

 ثبوت میں شامل ہیں:قابل قبول 
 

 رسید   •

 انوائس   •

 بینک یا کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ    •
 

ثبوت میں بوٹنگ کی تاریخ، وہ مقام* جہاں کار کو بوٹ لگایا گیا نیز ایسی کوئی بھی اضافی  
سے زائد رقم ادا    25معلومات شامل ہونی چاہئیں جو یہ دکھائیں کہ آپ نے بوٹ ہٹانے کے لیے $

 کی ہے۔ 
 

 مذکورہ باال ہوم ڈیپوٹ اسٹور پارکنگ الٹس میں سے ایک ہونا چاہیے۔ *مقام 
 

 یا 
 

   ( جمع کروا رہا/رہی ہوں کہ  4میں یہ تصدیق کرنے کے لیے بیان حلفی )اس فارم کا صفحہ نمبر
میں نے مذکورہ باال میں سے ایک ہوم ڈیپوٹ اسٹور پارکنگ الٹ پر اپنی کار سے بوٹ ہٹانے کے  

 سے زائد رقم نقد ادا کی ہے۔    25لیے $

 

 تصدیق  
 

 پرنٹ کر کے، میں یہ تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ: ذیل میں اپنا نام اور تاریخ ٹائپ یا  
 

 اس فارم میں موجود تمام معلومات میرے علم کے مطابق درست ہیں۔ •

 یا اس کے مالزمین میرے ذاتی اٹارنی نہیں ہیں۔ DCWPمیں یہ سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ   •

مجھے موصول ہونے والے کسی بھی ریفنڈ کی رقم کا تعین خود کرے گا نیز یہ کہ   DCWPمیں یہ سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ   •
DCWP  تکلیف اور زحمت' کی مد میں انشورنس، حادثاتی اخراجات یا نقصانات کے لیے زِر تالفی )رقم( فراہم نہیں کر سکتا۔' 

رسید، اس فارم میں میری جانب  کوئی بھی ادائیگی، درخواست کردہ واپسی کی  DCWPمیں یہ سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ   •
 سے فراہم کردہ میلنگ کے پتے پر بھیجے گا۔ 

 مجھے اس حوالے سے مشورہ فراہم نہیں کر سکتا کہ آیا میرا ریفنڈ قابل ٹیکس آمدنی ہے۔  DCWPمیں یہ سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ   •

 
 

 تاریخ  جلی حروف میں نام 
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II.  صارف کا ریلیز فارم 
 

 ٹائپ یا پرنٹ کر کے، میں یہ تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ:  ذیل میں اپنا نام اور تاریخ
 

 مجھے یہاں کیے گئے دعوے کے سلسلے میں بصورت دیگر کوئی تالفی یا ریفنڈ موصول نہیں ہوا ہے۔  •

. نیز اس کے پیرنٹس،  Home Depot U.S.A., Inc ،.HD Development of Maryland, Incمیں یہاں ہمیشہ کے لیے  •
الحاق یافتگان اور ان کے تمام متعلقہ موجودہ اور سابقہ آفیسرز، ایگزیکیٹوز، ڈائریکٹرز، ممبرز، شیئر ہولڈرز،  ذیلی اداروں، 

منتظمین، اٹارنیوں، ایجنٹس یا مالزمین، پیشین، جانشین، مختاران اور متولیوں کو اس فارم میں کیے گئے دعوے سے پیدا ہونے  
ارروائیوں، کارروائی کے اسباب، مقدمات، قرضوں، واجبات، رقوم، اکاؤنٹس، حساب  والے یا اس سے متعلق کسی بھی نیز تمام ک

کتاب، بانڈز، بلز، دستاویزات انتقال، معاہدوں، اختالفات، اقرار ناموں، ذمہ داریوں، وعدوں، عدم اتفاقات، تجاوزات، نقصانات،  
برطرف کرتا/کرتی ہوں خواہ وہ قانون، نظارت بحریہ یا  فیصلہ سازیوں، حدود، عملدرآمد، دعووں اور مطالبات سے بری الذمہ اور 

 نصفت کے دائرہ کار میں ہو۔ 

 
 

 تاریخ   جلی حروف میں نام 
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III.  بیان حلفی 
 

 وہ باکس نشان زد کریں جو آپ پر الگو ہوتا ہے۔ 
 

  ثبوت جمع کروا رہا/رہی  مجھے بیان حلفی جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس فارم کے ساتھ ادائیگی کا کوئی اور
 ہوں۔

 

   مجھے اس فارم کے ساتھ ادائیگی کے ثبوت کے طور پر بیان حلفی جمع کروانے کی ضرورت ہے۔ بیان حلفی مکمل، دستخط شدہ
 اور نوٹرائزڈ ہے۔ 

 
 
 
 

 
 

 ( ریاسِت ________________
    ) 

 ( ______________ کی کاؤنٹی
 
 

________________________________ ]نام[، حلفیہ طور پر جھوٹے حلف کے جرمانے کے تحت مندرجہ ذیل کا اعالن میں، 

 کرتا/کرتی ہوں: 

 

( سال سے زائد ہے، میں قانونی طور پر اہل ہوں اور یہاں بیان کردہ حقائق سے متعلق میرے پاس ذاتی  18میری عمر اٹھارہ ) .1

   معلومات ہیں۔

 
 _____________________________ ]شہر اور ریاست[ میں رہائش پذیر ہوں۔میں __________ .2

 
کی تاریخ[، میری گاڑی کو   2022یا  2021___________________________ کو، ] .3

________________________________________________ پر ]ہوم ڈیپوٹ کا پتہ[ پر قائم ہوم ڈیپوٹ پارکنگ  

 گیا تھا۔ الٹ میں بوٹ لگایا 

 
اپنی گاڑی سے بوٹ ہٹانے کے لیے میں نے ______________________________________ ]کمپنی کا نام[ کو   .4

 $_________ کی نقد رقم ادا کی تھی۔
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 تاریخ  

 تصدیق کی گئی، میرے سامنے حلف لیا گیا اور 
 
 
 
 

 کے اس _____ کے دن  2023_________________ 
 
 

________________________________ 
 نوٹری پبلک 

 
 


