
    
 

 

  
 

     

  
 

 

                    

         

                        

      

                        

              

        

       

                  

                 

       

             

             

                        

         

                     

                       

              

    

                    

        

  

     

     

            

   

       

اًيصخش روضحلا نع اًضوع ةدافإلا
Department of 

Office of Administrative Adjudication/ Motor Vehicles 

Traffic Violations Bureau 

 .جذومنلا اذه دادعإ ءانثأ ٍماحمب ةناتعسالا كلذ يف امب ،ءاعدتسالا اذه يف ٍماحم كلثمي نأ يف قحلا كل

 " ًايصخش روضحلا نع اًضوع ةدافإلا" جذومن لامكإ تاميلتع
 ذاه سلمت بيجو .عامتسالا ةسلج هيف دق ُعتس يذلا بتكملا ىلإ ديربلا ربع هلسرأو هعقوو ق(فرم) اًيصخش روضحلا نع اًضوع ةدافإلا جذومن لمكأ ،ةبوتكم ةدافإ لالخ نم روضحلل
 .عامتس الا ةسلج خيرات نم لقألا ىلع نيعوبسأ بلق جذمونلا

 يف اله ةباحصم ةلدأ أيو ةبتوكملا كتدافإ يضاقلا عضيس .ةمكحملا لجس يف ظف ُحتل ةبوتكملا كتدافإ ةءارقب رهجي مث ةطرشلا طباض ةداهش يضاقلا عمسيس ،عامتس الا ةسلج يف
 .اًرضاح تنك ول امك "بنذم ريغ" مأ "اًبنذم" تنك اذإ امب يضاقلا مكحيسو .رابتعالا

 ًايصخش روضحلا نع اًضوع ةدافإلا جذمون المإك ةيفيك

 1. .ةحاضو فرحأب لامكلاب ةلفاخلما مقرو كناونعو كسما بتاك

ً .ةفلاخم لكل لصفنم ايصخش روضحلا نع اضوع ةدافإلا جذومن مدختساف ،ةدحاو ةفلاخم نم رثكأ كانه تناك اذإ ً .2 

 3. .ةجاحلا تعد اذإ ةيفاضإ تاحصف مادختسا كنمكي .كيلإ ةجهلموا (متهلا) ةهمتلاب "بنذم ريغ" كنأ كداتقعا ببس ليتفصلاب رذكا

 4. ".رارقإ" مسق يف خيراتلا ةباتك عم كسماب عقو

 .ةيحكوم ةجه نع رةداوص رةصوبةدزومىرخأةيهو ةقاطب أو كتدايقةخصرنم رةصومةخسن

 (.كيلإ اءيشاأل هذه دا ُعت نل).كتيضق يف تبلا دنع رابتعالا يف يضاقلا اهعضي نأ ديرت .(خلإ ،تارارقإ ،روص ،تادنتسم ،قاروأ) ليلد يأ

.1 

.2 

 .عامتسالا ةسلج خيرات نم لقألا ىلع نيعوبسأ لبق ةلدأ يأو كب صاخلا ًايصخش روضحلا نع اًضوع ةدافإلا جذومن ملست بجي

.عامتسالا ةسلج هيف دق ُعتس يذلا (TVB) ةيرورملا تافلاخملا بتكم ىلإ ديربلا ربع كب صاخلا ا  ًيصخش روضحلا نع اًضوع ةدافإلا جذومن لاسرإ بجي

.(718) 488-5710 مقرلاب لاصتاال أو dmv.ny.gov/pleadandpay ، طبارلا ةرايز ىج ُري TVB 

 (تكداإلف انلمتس دعب) مةهت ميراكذت

 ديربلا ربع ديدجلا خيراتلاب ا ًراطخإ اًضيأ قىلتتس .اعتمساال ةسلجل ددحتي (ةحقال خيراوت) قحال خيرات يأ في كتدافإ مدختسنسف ،اعتمساال ةسلج دعمو ريتغ اذإ
 .كلذ تررق اذإ ًايصخش روضحلا كناكمإب لظي ىتح

 ليأجتلابلطلوأ يةافضإةلئأس حلطر

(718) 488-5710 

dmv.ny.gov 

 :ىلإ ليجأت ىلع لوصحلا مدع وأ اًيصشخ رضولحا دمع أو بسانملا تقلوا يف انيلإ ةدافإلا لاسرإ دمع دييؤ دق

 ؛كب ةصالخا ةدايقلا تزاايتما قيلتع 

 قيلعتلا ءاهنإ موسرك ارالود 70 عفدو ً 

 ًايصخش روضحلا نع اًضوع ةدافإلا جذمون عم ةقفرم نتكو نأ يبغني يتلا قئاثلوا يه ام

 ديربلا ربع ًايصخش روضحلا نع اًضوع ةدافإلا جذمون السرإ بيج نيوأ ىتم

 بتمك ناونع نم دأكتم ريغ تنك اذإ

 مقرلاب لاصتاال كنمكي

 عقلموا رةايزلهجتو

2 نم 1 ةحصف AA-53.2A (7/20) 

.1 

.2 

.3 

.1 

.2 

https://dmv.ny.gov/tickets/how-plead-or-pay-nyc-tvb-traffic-tickets
https://dmv.ny.gov/


    
 

 
    

 

 

 

             

   

  

     

                          

                        

                         

                 

         

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
         

      

      
 

 ةلفاخم:صصوخب :مساال
 مقر

 .ةهمتلاهذبه"بنذمريغ" نينأبتررقأدقو،ةيررومةلفاخمباتكرابمتهمانأو.هالعأةلفاخلما فيرذكوملاةبركلمادئاقانأ

 :هو نياعنو

 / /:هو يداليمخيرات

 ًايصخش روضحلا يف قيح نع لزانتأو .يتيضق يف رارق ىلإ لوصولا لبق لجسلا نم اًزءج اهلعجو رابتعالا يف اهعضوو يتدافإ ةاءرق يراد إلا نوناقلا يضاق نم بلطأ
 .ةلأسلما هذهب قلعتي اميف يروضح لث ُمت ةدافإلا هذه نأ كردأو .عامتسالا ةسلج يف َّمد ُقي ليلد يأ ىلع ضارتعالا وأ/و دوهشلا ىلع ةلئسألا حرط وأ/و

 هذهنمضتتو.عامتسالاةسلجيفاًرضاحتنكولامكيدضهبحرمص نيانوق اءرجإيأةيلآلاتابركلما رةادإويرادإلانانولقاياضقذختيدق،بيايغيفهنأكردأ
 ليجستلاتاداشه أو/وةدايلقاتازايتام وأ تيدايقةخصربحس أو قيلتعو،مسورلاوةيفا إلضاراسعاألوتامارلغاضرف،رحصلا ال لاثلماليبس لىع،تااءرجاإل

 .يدض ذخ ُتي رارق يأ فانئتسا قحب ظفتحأو .يب ةصاخلا

 .يةومكح هةج عن ةدراصلوا ةورصبةدولمزا يةوهلا بطاقة وأ تكدايق صةرخ من خةنسقاإرف يكلعبيج ".بنذم ير"غ نكأ دكاتقاعببسحشر يكلعبيج
 .(ليلد يأ نم اًخسنو ،اهمادختسال ةجاحلا تعد اذإ ،ةيفاضإ قاروأ يأ قافرإ كيلع)

 هذبهقلتعمبذاكنايبميدقتنأكردأو.ةييقحق ةعمادلاتادنتسلماعيجمودةافاإل هذه فياتهدمق تيلاتالوممعلاعيجم نأ،رزولاةداشه ةبعقو ةلئاطتحت،رقأ ر:راقإ
 .كريويون ةيت بوالابلعقوا نانوق بجبمو ةيئانجلا ةحقاللمل نيرضيع دق ةدافاإل

 / /X عيوقتلا
 خريالتا ةكبرلمادائقعقيوت

AA-53.2A (7/20) 2 نم 2 ةحصف reset / clear 
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