
السترداد أموالك، يرجى تقديم 
عنوانك البريدي الحالي إلى 

الدائرة المالية في مدينة نيويورك
ال تفوت فرصة للحصول على المساعدة

استرداد كفالتك

المحكمة العلياالمحكمة الجنائيةالمقاطعة

New York646-386-4509646-386-4000

Bronx718-618-2460
718-618-1592

718-618-3100

Richmond718-675-8558718-675-8760

 Kings347-404-9400347-296-1305
347-296-1122

 Queens718-298-0792718-298-1317

إذا تغير عنوانك البريدي، يجب إرسال نموذج إخطار موثق بتغيير 
العنوان السترداد الكفالة النقدية إلى وحدة أصول المحكمة التابعة 

للدائرة المالية في مدينة نيويورك. يمكنك أيًضا تعيين استرداد 
الكفالة النقدية لشخص آخر، والتنازل )التخلي( عن حقك في 

استرداد الكفالة المالية بإكمال نموذج إخطار تعيين الكفالة النقدية 
الموثق. بعد معالجة هذا النموذج، سيصدر شيك استرداد الكفالة 

النقدية للشخص الذي حددته الستالمه نيابة عنك.

لتنزيل النماذج المتعلقة بالكفالة النقدية، تفضل بزيارة 
www.nyc.gov/finance. يمكنك أيًضا االتصال بالدائرة 

المالية إذا كانت لديك أي أسئلة. إذا كنت تحتاج إلى معلومات محدثة 
متعلقة بالدعوى القضائية، يمكن أيًضا االتصال بالمحكمة المختصة 
على أحد األرقام التالية لالستفسار عن حالة الدعوى. يرجى التأكد 

أن لديك رقم الدعوى ورقم المخالفة المرورية )TR( جاهزان.

2020/7/27

عبر اإلنترنت
nyc.gov/contactcashbail

الهاتف
 212-908-7619

من 9 صباًحا إلى 4 مساء
من اإلثنين إلى الجمعة

ا شخصّيً
مركز أعمال مانهاتن

66 John Street, 2nd Floor
New York, NY 10038

من اإلثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:30 صباًحا إلى الساعة 4:30 مساء

البريد العادي
 وحدة أصول المحكمة التابعة للدائرة 

المالية في مدينة نيويورك 
66 John Street, 12th Floor

New York, NY 10038



تحتفظ الدائرة المالية في مدينة 
نيويورك بالكفالة النقدية

ل لدى الدائرة المالية في  سجِّ
مدينة نيويورك

ل في خدمة  سجِّ
E-TRACK

أنت تلقيت هذه النشرة لتوضح لك كيفية سير إجراء الكفالة 
النقدية ألنك دفعت مؤخًرا كفالة. ستحتفظ الدائرة المالية في مدينة 
نيويورك بأموالك حتى يصدر أمر من المحكمة بصرفها. وحينها، 

سُترد األموال إليك. 

تم توضيح كيفية سير إجراء الكفالة النقدية أدناه. كما ترى، لقد 
أكملت الجزء الخاص بك في اإلجراء.

  يدفع الضامن )الشخص الذي يدفع الكفالة( الكفالة لضمان 
إخالء سبيل مؤقت للشخص الذي ينتظر المحاكمة.

  تنتهي القضية أو "ُيخلى سبيله بكفالة". واآلن أنت، 
بصفتك الضامن، يحق لك استرداد الكفالة. ستصدر 

المحكمة أمًرا للدائرة المالية لصرف أموالك من ستة إلى 
ثمانية أسابيع الحقة.

  خالل أسبوعين، سنرسل إليك بالبريد شيك استرداد 
الكفالة إلى العنوان المذكور في الملف.

اتبع الخطوات التالية لمتابعة عملية استرداد أموالك واستالمها في 
أسرع وقت:

ل لدى الدائرة المالية 1.  سجِّ

ل في خدمة e-Track المجانية التابعة لنظام  2.  سجِّ
المحكمة الموحدة في والية نيويورك

لضمان استالم أموالك في أسرع وقت ممكن:

 www.nyc.gov/contactcashbail ل في الموقع سجِّ
وأدخل جميع معلومات االتصال الحالية الخاصة بك حتى يمكننا 

التواصل معك عندما يحين موعد معالجة استرداد الكفالة.

 ."Registration" أدخل كلمة ،"Message" أسفل مربع

ل في خدمة e-Track المجانية التابعة لنظام المحكمة  ثم، سجِّ
الموحدة في والية نيويورك لمتابعة حالة استرداد أموالك.

اشترك "مجاًنا" في خدمة eTrack المقدمة من نظام المحكمة 
نك من تلقي المستجدات  الموحدة في والية نيويورك التي تمكِّ

آلّيًا عبر البريد اإللكتروني وإظهار رسائل تذكير في كل 
مرة يضيف موظفو المحكمة تحديًثا بشأن القضية في نظام 

الحاسوب لديهم.

للتسجيل في نظام e-Track المجاني التابع لنظام المحكمة 
الموحدة في والية نيويورك والتحقق من حالة استرداد أموالك، 
."e-Track" د تفضل بزيارة www. nycourts. gov وحدِّ

د "Create account" ضمن  إلنشاء حسابك، حدِّ
."All others"

بعد التسجيل في e-Track، ستكون قادًرا على تلقي 
مستجدات القضية ورسائل تذكير تظهر لك بخصوص القضايا 

الجارية عبر البريد اإللكتروني.


