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ذاتی طور پر حاضر ہونے کی بجائے بيان 
) Office of Administrative Adjudicationانتظامی فيصلہ کا دفتر/(

) Traffic Violations Bureauٹريفک وائليشن بيورو(

  

 آپ کو اس پروانہ طلبی کے ليے کسی وکيل سے اپنی نمائندگی کرانے کا حق حاصل ہے،  
 بشمول اس فارم کی تياری ميں کسی وکيل کا آپ کی مدد کرنا۔

 

 حاضر ہونے کی بجائے بيان' کو پُر کرنے کے ليے ہدايات 'ذاتی طور پر  
سے بهيج ديں جہاں  تحريری بيان کے ذريعے حاضری پيش کرنے کے ليے، ذاتی طور پر حاضر ہونے کی بجائے بيان پر دستخط کريں (منسلک) اور اسے اس دفتر کو ڈاک 

 فتے پہلے ضرور موصول ہو جانا چاہيے۔يہ فارم آپ کی سماعت کی تاريخ سے کم از کم دو ہآپ کی سماعت ہوگی۔ 

ے ساته موجود کسی بهی آپ کی سماعت کے وقت، جج پوليس افسر کی شہادت سنے گا اور پهر آپ کا ريکارڈ شده تحريری بيان پڑهے گا۔ جج آپ کے تحريری بيان اور اس ک
 ود تهے۔ ثبوت پر غور کرے گا۔ جج "مجرم" يا "مجرم نہيں" کا پتا لگائے گا گويا کہ آپ موج

 کو کيسے مکمل کريں  ذاتی طور پر حاضر ہونے کی بجائے بيان
 اپنا پورا نام، پتہ اور ٹکٹ نمبر پرنٹ کريں۔   . 1
 اگر ايک سے زياده ٹکٹس ہيں، تو ہر ٹکٹ کے ليے ذاتی طور پر حاضر ہونے کی بجائے ايک الگ بيان استعمال کريں۔   . 2
 کا يقين ہے کہ آپ الزام (الزامات) کے "مجرم نہيں" ہيں۔ اگر ضرورت ہو تو، اضافی صفحات استعمال کريں۔تفصيل سے بتائيں کہ آپ کو کيوں اس بات   . 3
 "تصديق" والے سيکشن ميں اپنے نام کے آگے دستخط کريں اور تاريخ لکهيں۔   . 4

 کے ساته کون سی دستاويزات ہونی چاہئيں  ذاتی طور پر حاضر ہونے کی بجائے بيان
 کی فوٹو کاپی۔ IDالئسنس يا حکومت کی طرف سے جاری کرده ديگر فوٹو  آپ کے ڈرائيونگ  . 1
 کوئی بهی ثبوت (کاغذات، نمائشيں، تصاوير، حلف نامے وغيره) جو آپ چاہتے ہيں کہ جج آپ کے کيس کا فيصلہ کرتے وقت ان پر غور کرے۔    . 2

 (يہ چيزيں آپ کو واپس نہيں دی جائيں گی)۔

 کب اور کہاں ڈاک سے بهيجنا ہے۔  ائے بيانذاتی طور پر حاضر ہونے کی بج
 ہو جانا چاہيے۔   موصولہفتے پہلے ضرور  2آپ کا ذاتی طور پر حاضر ہونے کی بجائے بيان، اور کوئی بهی ثبوت، سماعت کی تاريخ سے کم از کم   . 1
 اہيے جہاں آپ کی سماعت ہوگی۔بهيج ديا جانا چ ضرورکے دفتر کو ڈاک سے  TVBآپ کا ذاتی طور پر حاضر ہونے کی بجائے بيان    . 2
 پر کال کريں۔  488 (718)-5710مالحظہ کريں يا  dmv.ny.gov/pleadandpayپتہ کے بارے ميں يقين نہيں ہے، تو براه کرم  TVBاگر آپ کو   . 3

 اہم ياد دہانياں (آپ کا بيان موصول ہونے کے بعد) 
آپ کے بيان کو بعد کی سماعت کی تاريخ (تاريخوں) کو استعمال کريں گے۔ آپ کو ڈاک کے  اگر آپ کی سماعت کا دوباره شيڈيول بنا ليا گيا ہے، تو ہم 

 ذريعے بهی نئی تاريخ کے بارے ميں مطلع کيا جائے گا تاکہ اگر آپ چاہيں تو آپ ذاتی طور پر حاضر ہو سکتے ہيں۔

 اضافی سواالت يا ملتوی کی درخواست کرنا
 ہيں۔پر کال کر سکتے  5710-488 (718)آپ   . 1
2 . dmv.ny.gov  مالحظہ کريں 

ہميں بروقت بيان بهيجنے ميں ناکامی، ذاتی طور پر حاضر ہونے يا ملتوی کيے جانے کے نتيجے ميں درج  
 ذيل ہو سکتا ہے: 

  آپ کی ڈرائيونگ مراعات کی معطلی؛ اور 
  کی فيس 70معطلی ختم کرنے کی $ 
*
*

https://dmv.ny.gov/tickets/how-plead-or-pay-nyc-tvb-traffic-tickets
https://dmv.ny.gov/
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اور ميں نے اس الزام  ميں وه موٹر گاڑی واال شخص ہوں جس کا مذکوره باال ٹکٹ ميں تذکره کيا گيا ہے۔ مجه پر ٹريفک کی خالف ورزی کا الزام عائد کيا گيا ہے،
 استدعا کی ہے۔کے ليے "مجرم نہيں" کی 

 ميرا پتہ يہ ہے: 

 

 / /ميری تاريخ پيدائش يہ ہے:

ے ريکارڈ کا  ميں درخواست کرتا/کرتی ہوں کہ ايڈمنسٹريٹو الء جج ميرے بيان کو پڑهيں اور اس پر غور کريں، اور ميرے کيس ميں فيصلہ کرنے سے پہلے اس
سوال کرنے، اور/يا سماعت ميں پيش کيے گئے کسی بهی ثبوت پر اعتراض کرنے کے اپنے حق سے حصہ بنائيں۔ ميں ذاتی طور پر پيش ہونے، گواہوں سے 

 دستبردار ہوتا/ہوتی ہوں۔ ميں سمجهتا/سمجهتی ہوں کہ يہ بيان اس معاملے ميں ميری ظاہری حاضری کو تشکيل ديتا ہے۔

ايڈمنسٹريٹو الء جج اور ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہيکلز ميرے خالف کوئی بهی مجاز قانونی کارروائی کر سکتا  ميں سمجهتا/سمجهتی ہوں کہ ميری غير موجودگی ميں، 
رائيونگ کے ہے گوياکہ ميں سماعت ميں موجود ہوں۔ اس طرح کی کارروائيوں ميں جرمانے، سرچارجز، اور فيس عائد کرنا، اور ميرے ڈرائيونگ الئسنس يا ڈ

 کرنا، اور/يا رجسٹريشن بال تحديد شامل ہيں۔ ميں اپنے خالف کسی بهی فيصلے پر اپيل کرنے کا حق محفوظ رکهتا/رکهتی ہوں۔ استحقاق کو معطل يا منسوخ 

کی ايک  IDآپ کو يہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو کيوں يقين ہے کہ آپ "مجرم نہيں" ہيں۔ آپ کو اپنے ڈرائيونگ الئسنس يا حکومت کے جاری کرده فوٹو 
 (اگر ضروری ہو تو اضافی شيٹس اور کسی بهی ثبوت کی کاپياں منسلک کريں۔)   نسلک کرنی ہوگی۔کاپی ضرور م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يزات درست  ميں دروغ حلفی کی سزا کے تحت اس بات کی تصديق کرتا/کرتی ہوں کہ ميں نے اس بيان ميں فراہم کرده تمام معلومات اور تمام تائيدی دستاو  تصديق:
 ہے۔ تعزيرات کے قانون کے تحت فوجداری مقدمہ چل سکتا NYSہيں۔ ميں سمجهتا/سمجهتی ہوں کہ اس بيان کے سلسلے ميں غلط بيان دينا مجه پر 

 /  /  :Xدستخط شده
 تاريخ   موٹر گاڑی والے کا دستخط  

 

reset / clear
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