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اإلفادة عو ً
ضا عن الحضور شخصًيا
Office of Administrative Adjudication/
Traffic Violations Bureau

لك الحق في أن يمثلك محاٍم في هذا االستدعاء ،بما في ذلك االستعانة بمحاٍم أثناء إعداد هذا النموذج.
تعليمات إكمال نموذج "اإلفادة عو ً
ضا عن الحضور شخصيًا"
للحضور من خالل إفادة مكتوبة ،أكمل نموذج اإلفادة عو ً
ضا عن الحضور شخصًيا (مرفق) ووقعه وأرسله عبر البريد إلى المكتب الذي ست ُعقد فيه جلسة االستماع .ويجب تسلم هذا
النموذج قبل أسبوعين على األقل من تاريخ جلسة االستماع.
في جلسة االستماع ،سيسمع القاضي شهادة ضابط الشرطة ثم يجهر بقراءة إفادتك المكتوبة لت ُحفظ في سجل المحكمة .سيضع القاضي إفادتك المكتوبة وأي أدلة مصاحبة لها في
االعتبار .وسيحكم القاضي بما إذا كنت "مذنًبا" أم "غير مذنب" كما لو كنت حاضًرا.

كيفية إكمال نموذج اإلفادة عو ً
ضا عن الحضور شخصيًا

 .1اكتب اسمك وعنوانك ورقم المخالفة بالكامل بأحرف واضحة.
ضا عن الحضور شخصيًا منفصل لكل مخالفة.
 .2إذا كانت هناك أكثر من مخالفة واحدة ،فاستخدم نموذج اإلفادة عو ً
 .3اذكر بالتفصيل سبب اعتقادك أنك "غير مذنب" بالتهمة (التهم) الموجهة إليك .يمكنك استخدام صفحات إضافية إذا دعت الحاجة.
 .4وقع باسمك مع كتابة التاريخ في قسم "إقرار".
ما هي الوثائق التي ينبغي أن تكون مرفقة مع نموذج اإلفادة عو ً
ضا عن الحضور شخصيًا

 .1نسخة مصورة من رخصة قيادتك أو بطاقة هوية أخرى مزودة بصورة وصادرة عن جهة حكومية.
 .2أي دليل (أوراق ،مستندات ،صور ،إقرارات ،إلخ ).تريد أن يضعها القاضي في االعتبار عند البت في قضيتك( .لن تُعاد هذه األشياء إليك).
متى وأين يجب إرسال نموذج اإلفادة عو ً
ضا عن الحضور شخصيًا عبر البريد

ضا عن الحضور شخصيًا الخاص بك وأي أدلة قبل أسبوعين على األقل من تاريخ جلسة االستماع.
 .1يجب تسلم نموذج اإلفادة عو ً
ضا عن الحضور شخصيًا الخاص بك عبر البريد إلى مكتب المخالفات المرورية ( )TVBالذي ستُعقد فيه جلسة االستماع.
 .2يجب إرسال نموذج اإلفادة عو ً
 .3إذا كنت غير متأكد من عنوان مكتب  ،TVBيُرجى زيارة الرابط  dmv.ny.gov/pleadandpayأو االتصال بالرقم .(718) 488-5710
تذكيرات مهمة (بعد تسلمنا إلفادتك)
ضا إخطاًرا بالتاريخ الجديد عبر البريد
إذا تغير موعد جلسة االستماع ،فسنستخدم إفادتك في أي تاريخ الحق (تواريخ الحقة) يتحدد لجلسة االستماع .ستتلقى أي ً
حتى يظل بإمكانك الحضور شخصيًا إذا قررت ذلك.
لطرح أسئلة إضافية أو لطلب التأجيل
 .1يمكنك االتصال بالرقم (718) 488-5710
 .2توجه لزيارة الموقع dmv.ny.gov
قد يؤدي عدم إرسال اإلفادة إلينا في الوقت المناسب أو عدم الحضور شخصيًا أو عدم الحصول على تأجيل إلى:
 تعليق امتيازات القيادة الخاصة بك؛
 ودفع  70دوال ًرا كرسوم إنهاء التعليق

)AA-53.2A (7/20

صفحة  1من 2

بخصوص :مخالفة
رقم

االسم:

أنا قائد المركبة المذكور في المخالفة أعاله .وأنا متهم بارتكاب مخالفة مرورية ،وقد أقررت بأنني "غير مذنب" بهذه التهمة.
عنواني هو:

تاريخ ميالدي هو:

/

/

زءا من السجل قبل الوصول إلى قرار في قضيتي .وأتنازل عن حقي في الحضور شخصيًا
أطلب من قاضي القانون اإلداري قراءة إفادتي ووضعها في االعتبار وجعلها ج ً
و/أو طرح األسئلة على الشهود و/أو االعتراض على أي دليل يُقدَّم في جلسة االستماع .وأدرك أن هذه اإلفادة تُمثل حضوري فيما يتعلق بهذه المسألة.
أدرك أنه في غيابي ،قد يتخذ قاضي القانون اإلداري وإدارة المركبات اآللية أي إجراء قانوني مصرح به ضدي كما لو كنت حاضًرا في جلسة االستماع .وتتضمن هذه
اإلجراءات ،على سبيل المثال ال الحصر ،فرض الغرامات واألسعار اإلضافية والرسوم ،وتعليق أو سحب رخصة قيادتي أو امتيازات القيادة و/أو شهادات التسجيل
الخاصة بي .وأحتفظ بحق استئناف أي قرار يُتخذ ضدي.
يجب عليك شرح سبب اعتقادك أنك "غير مذنب" .يجب عليك إرفاق نسخة من رخصة قيادتك أو بطاقة الهوية المزودة بصورة والصادرة عن جهة حكومية.

(عليك إرفاق أي أوراق إضافية ،إذا دعت الحاجة الستخدامها ،ونسًخا من أي دليل).

إقرار :أقر ،تحت طائلة عقوبة شهادة الزور ،أن جميع المعلومات التي قدمتها في هذه اإلفادة وجميع المستندات الداعمة حقيقية .وأدرك أن تقديم بيان كاذب متعلق بهذه
اإلفادة قد يعرضني للمالحقة الجنائية بموجب قانون العقوبات بوالية نيويورك.
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