
 
 

للحضور للتحقيق في أمر إدانة يتطلب دفع غرامات استدعاء 
 مدنية فقط

  رقم االستدعاء:

  وكالة إنفاذ القانون: قسم البوليس 

االسم    االسم األول االسم االوسط
األخير 
 للمدعي

   

 هاتف خلوي رقم الهاتف
        المنزل

 تاريخ الميالد

YY / DD / MM 

 الجنس
  ذكر 
  أنثي 

 اإللكترونيعنوان البريد 
 

 نوع بطاقة الهوية عنوان المراسلة

 .وي/من بلدان المحيط الهادييآس أمريكي هندي/من سكان أالسكا األصليين  أسود  إسباني أبيض  يإسبان أسود  –أبيض  العرق 

 تاريخ الواقعة

YY / DD / MM 

 توقيت الواقعة

MM : HH  

  ص 
      م

 دائرة في مواجهة( أمام  في  مكان الواقعة )

 يتم تضمين رقم االستدعاء أعاله في جميع االتصاالت

 MM : HH في: YY / DD / MM تاريخ جلسة االستماع:

  ص 
 م    

 
 يجب عليك الرد بحلول التاريخ أعاله.

 انظر الجانب الخلفي من االستدعاء لكي تعرف الخيارات المتاحة أمامك.
 

 أي تدفع لم إذا .أكبر ماتغرا بدفع مطالبتك يتم وقد مسؤوالا  تلقائي   وبشكل تصبح فقد بالرد، قيامك عدم حالة في :تحذير
 المدينة تتخذ وقد .ترخيص أو تصريح، أو المدينة، رخصة على الحصول أو االحتفاظ على القدرة تفقد فقد مفروضة، غرامات
 انظر الجانب الخلفي لمزيد من المعلومات. .كضد آخر قانوني إجراء

 

 (QATH) مكتب المحاكمات اإلدارية وجلسات االستماع موقع جلسة االستماع:

 

 (للعنوان الخلفي الجانب انظر) ______________________________:البلدة
4692-(844) 628 

www.nyc.gov/oath 
 

 الكود  :المسؤول
 نيويورك قواعد مدينة 

   RCN 56 :نتظاراال أماكن قواعد
  RCN 34 :المرور قواعد

   ىأخر 
 

 THAOكود  القسم/القاعدة

   
 نعم  الملكية رامةغى صأق الغرامة المرسلة بالبريد

   ال تمت اإلزالة

 فاصيل التهمة )االتهامات(:ت

 
 االدعاءات الحقيقية

 
 

 

الوكالة المذكورة أعاله موظفي  دأؤكد أنا بصفتي أح بعقد جلسات االستماع. (OATH)والقواعد الخاصة بمدينة نيويورك ترخص مكتب مدينة نيويورك للمحاكمات اإلدارية وجلسات االستماع  1049و 1048رقم  NYCقسم تراخيص 

ا لعقوبة الحنث باليمين أن: ا ارتكاب االنتهاك، 1 ووفقا معروفين  عدل( أنني قد أُبلغت بارتكاب االنتهاك من خالل شهود 3( أنني قد تحققت من وجود االنتهاك من خالل مراجعة السجالت اإلدارية، 2( أنني قد الحظت شخصيا

ا للقسم اإلفادات الزائفة التي يت لإلدارة.  من قانون العقوبات. 5210.4م اإلدالء بها هنا يتم معاقبة مرتكبها باعتبارها جنحة من الفئة أ وفقا
 اآلمر I/Oتوقيع 

 

 الضريبيالرقم  االسم الرتبة/المسمى الوظيفي
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http://www.nyc.gov/oath

