
 
 

 "للعدالة  تحقیقا" تخفیضھا  أو  الغرامة بإلغاء  الدفع 
 

 الغرامة فإن لوائحھا، إحدى أو قواعدھا إحدى أو نیویورك مدینة قوانین أحد بانتھاك شخص یقوم عندما نیویورك، مدینة قانون بموجب :القانون نص ما
 الغرامة بتخفیض الدفع الحاالت، بعض في شخص، ألي یجوز فإنھ ذلك، ومع. القانون بموجب دائًما تُعیَّن المفروضة

 .مخالفتھا بسبب الغرامة توقع التي لوائحھا أو قواعدھا أو نیویورك مدینة قوانین ألحد" مخالفتھ" ثبوت رغم" للعدالة، تحقیقًا"
 

 المخفضة الغرامة أن رأى) 1( إذا الدفع یقبل أن لھ جاز ،االستماع جلسة مسئول إلى" للعدالة تحقیقًا" مناسب دفع یقدم حینما أنھ على نیویورك مدینة  قانون ینص
 إذا حتى: ملحوظة ."ظلم علیھ یترتب أو ظلًما یشكل قد" كاملة غرامة فرض أن" بوضوح یبین) "2( أكثر أو واحد ظرف أو واحد اعتبار على بناء مناسبة
 .القانون بموجب المفروضة الغرامة مناسبة مدى في االستماع جلسة مسئول ینظر فقد بالغرامة، أقررت

 
 :فقط اآلتیة القضایا على" العدالة تحقیق"بـ الدفع یقتصر :الدفع تقدیم یمكن متى

 المحتملة؛ العقوبات إحدى المجتمعیة الخدمة فیھا تكون التي القضایا في .1
 .كلھا ولیست") TLC(" واللیموزین األجرة سیارات لجنة من المقدمة القضایا أغلب في .2

 
 االستدعاء أمر  برفض الدفع خیار لدیك یكون المحتملة، العقوبات إحدى المجتمعیة الخدمة فیھا تكون التي القضایا في :"المجتمعیة الخدمة " قضایا في

 .للعدالة تحقیقًا
 

 .للعدالة تحقیقًا الغرامة بتخفیض الدفع خیار لدیكTLC:  قضایا بعض في
 

 العوامل سیراعي فإنھ مناسبة، قضیة في الدفع االستماع جلسة لمسئول یُقدم وحینما. استماعك جلسة لمسئول الدفع قدیمت یمكنك :"العدالة تحقیق" مناقشة كیفیة
 :رده أو الدفع ذلك بقبول قرار التخاذ اآلتیة
 ومالبساتھا؛ المزعومة) المخالفات( المخالفة خطورة •
 المزعوم؛) االنتھاكات( االنتھاك عن الناجم الضرر مدى •
 المزعوم؛) االنتھاكات( لالنتھاك المعارضة أو المؤیدة األدلة •
 وحالتھ؛ وشخصیتھ المزعوم،) االنتھاكات( باالنتھاك المتھم الشخص تاریخ •
 المزعوم؛ باالنتھاك المتھم الشخص على وتأثیرھا العقوبة فرض غرض •
 .ورفاھیتھ المجتمع سالمة على تخفیضھا أو الغرامة إلغاء تأثیر •
 القوانین؛ تطبیق وفي المحاكم نظام وعلى) TLC لقضایا( االستدعاء أمر أصدرت التي الوكالة في الجمھور ثقة على تخفیضھا أو رامةالغ إلغاء تأثیر •
) 1( إلى اإلشارة مع تخفیضھا أو الغرامة إلغاء اقتراح من االستدعاء أمر أصدرت التي) وغیرھا ،NYPD)، TLC(نیویورك شرطة( الوكالة موقف •

 .إلیھ المنسوبة المخالفة) 2(و علیھ بالمدعى تحیط التي المحددة المالبسات
 للقرار أو) TLC لقضایا( االستدعاء أمر في علیھا المنصوص الغرامة بفرض لقرار فائدة ھناك كانت إذا ما توضح صلة ذات أخرى واقعة أیة •

 .إلیھ المنسوبة المخالفة بتأیید
 

 الخدمة فیھ تكون  الذي النوع من قضیتك كانت فإذا  .انتھت المشكلة أن یعني ال ذلك فإن.للعدالة، تحقیقًا إلغائھا أو للغرامة تخفیض على حصلت إذا :ملحوظة
 االستماع جلسة مسئول ارقر إصدار تاریخ من یوًما 35 لمدة مھلة االستدعاء أمر أصدرت التي نیویورك مدینة لوكالة فإن المحتملة، العقوبات إحدى المجتمعیة

" للعدالة  تحقیقًا" الغرامة تخفیض لتأكید إما یوًما 20 مھلة TLC لدى فإن ،TLC قضایا إحدى ھي قضیتك كانت إذا. للعدالة تحقیقًا الغرامة إلغاء قرار على للطعن
 .االستدعاء أمر في الوارد" للغرامات األدنى الحد" مبلغ إلى الغرامة زیادة أو

 .حال أیة على أمرھا في النظر االستماع جلسة لمسئول یجوز فإنھ تقدمھا، لم إذا ،"العدالة تحقیق" بـ الدفع فیھا لك یحق التي القضیة في :ملحوظة
 

 من الجمعة إلى االثنین  من ،OATH مواقع من موقع أي في شخصیًا OATH مساعدة مركز موظفي مع التواصل یُرجى المساعدة، من المزید على للحصول
 اإللكتروني البرید طریق عن أو 0845-436 (212) رقم ھاتف على -مساءً  5 وحتى صباًحا 8 لساعةا

Manhelpcenter@oath.nyc.gov 
 

 

Brooklyn                                        
9 Bond Street, 6th Floor                  
Brooklyn, NY 11201                          
 

Manhattan                                        
66 John Street, 11th Floor                     
New York, NY 10038                             
 

Queens                                     
31-00 47th Avenue                              
Long Island City, NY 11101             
 

Staten Island 
350 St. Marks Place 
Staten Island, NY 10301 
 

Bronx                                         
260 E. 161st Street                            
Bronx, NY 10451                             
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