
فيدل ف ديل فيل المفوض والقاضي األول للقانون اإلداري 

 مكتب 
 NYC Office of Administrative Trials and Hearings 

(OATH) محكمة مستقلة للقانون اإلداري مسؤولة عن إجراء 
المحاكمات وجلسات االستماع للقضايا التي ترفعها هيئات مدينة 

نيويورك ومجالسها ومفوضياتها. 

يعقد OATH Hearings Division جلسات لنظر االنتهاكات 
التي تزعمها هيئات فرض القانون المتعددة في المدينة، مثل 

إدارات المباني والتعقيم والصحة وشؤون المستهلكين ومفوضية 
سيارات األجرة والليموزين.

ما قسم جلسات استماع OATH؟

صدر استدعاؤك أو إخطارك من وكالة مدينة NYC المسؤولة عن 
فرض القانون. مكتب OATH عبارة عن محكمة إدارية وال يقوم 
بإجراء عمليات تفتيش أو إصدار استدعاءات. إذا كانت لديك أسئلة 

حول سبب تلقيك لالستدعاء أو اإلخطار، فاتصل بوكالة فرض 
القانون التي أصدرت لك االستدعاء أو اإلخطار.

 لماذا تلقيت استدعاء أو إخطاًرا؟

Bronx 
Third Avenue 3030 
Bronx, NY 10455 
من االثنين إلى الخميس 
 (8:00 ص – 5:00 م)

Brooklyn   
9 Bond Street, 6th & 7th Floor  

Brooklyn, NY 11201
من االثنين إلى الجمعة

 (8:00 ص – 5:00 م)

Manhattan  
66 John Street, 10th & 11th Floor 

New York, NY 10038
من االثنين إلى الجمعة

 (8:00 ص – 5:00 م)

Staten Island 
350 Marks Place, Main Floor

Staten Island, NY 10301 
الثالثاء

 (8:00 ص – 4:00 م)

Queens 
سيارة لإليجار وقضايا الصحة/المطاعم:

31-00 47th Avenue, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101

من االثنين إلى الجمعة
 (8:00 ص – 5:00 م)

كل القضايا األخرى:
144-06 94th Avenue, Main Floor

Jamaica, NY 11435
من االثنين إلى الجمعة

 (8:00 ص – 5:00 م)

1-844-OATH-NYC
(1-844-628-4692)

OATH مراكز جلسات استماع

تتوفر خدمات الترجمة الفورية مجاًنا بأكثر من 250 لغة. فيما 
يلي قائمة ببعض اللغات المتاحة:

اإلقامة المالئمة: إذا كنت تعاني من إعاقة وتحتاج إلى إقامة 
مالئمة، فاتصل على رقم 1-844-628-4692.

يمكنك تقديم استئناف. اتبع التعليمات الخاصة بكيفية 	 
االستئناف على nyc.gov/oath أو اتبع التعليمات الواردة 

على الجانب الخلفي من قرار جلسة استماعك. 

ليس مسموًحا لك باالستئناف إذا كنت قد اعترفت بالتهمة أو قبلت 
بتسوية/اشتراط، أو لم تحضر جلسة استماعك.

 ،OATH إذا كنت أرفض قرار جلسة استماع 
فماذا أفعل؟



إذا تلقيت استدعاء أو إخطاًرا، يجوز لك أن تقوم بما يلي:

تخضع لالستدعاء وتدفع قيمة العقوبة. تتحقق من اإلخطار أو 	 
االستدعاء لترى ما إذا كنت تستطيع الخضوع ودفع قيمة العقوبة؛

تقبل تسوية أو اشتراًطا من هيئة فرض القانون إذا كان 	 
معروًضا؛ 

 	.OATH تعارض التهم عن طريق المشاركة في جلسة استماع

 

قبول عرض تسوية أو اشتراط:

لكي تقبل عرض التسوية أو االشتراط، يجب عليك أن تعترف بالتهم 
وتتنازل عن حقك في عقد جلسة استماع وتدفع مبلغ التسوية الذي 

تعرضه هيئة فرض القانون وتمتثل ألحكام العرض.

معارضة التهم عن طريق إجراء جلسة استماع:

يقدم مكتب OATH طرًقا مريحة لك لكي تعارض االنتهاكات 
المزعومة الصادرة من هيئات فرض القانون في المدينة بدون 

االضطرار إلى الحضور إلى مركز جلسات استماع OATH لحضور 
جلسة االستماع شخصًيا. 

يمكن تقريًبا معارضة كل االستدعاءات الصادرة من إدارات التعقيم 
والنظافة الصحية والعقلية والحماية البيئية والنقل والمتنزهات 

واالسترخاء إلى جانب بعض االستدعاءات الصادرة من إدارة األبنية 
والحرائق حسب رغبتك باستخدام أسلوب أو أكثر من األساليب 

المدرجة أدناه. عند معارضة االستدعاءات باستخدام أساليب جلسات 
االستماع عن بعد هذه، يجب أن تتلقى OATH دفاعك في التاريخ 

المحدد لجلسة االستماع أو قبله .

 ما الذي أستطيع عمله إذا تلقيت استدعاء 
أو إخطاًرا؟

تعال إلى مكتب OATH في التاريخ والوقت المذكورين 	 
في استدعائك.

عليك إحضار أي أوراق وصور وشهود لتدعم موقفك. 	 

عندما تصل، سّجل وصولك وانتظر نداء مسؤول جلسة 	 
االستماع على قضيتك. 

ستنعقد جلسة االستماع في غرفة جلسة استماع أمام 	 
مسؤول جلسة استماع.

سيجعلك مسؤول جلسة االستماع تقسم وتقدم شهادتك 	 
وأدلتك. كل جلسات االستماع مسجلة صوتًيا. 

سيبلغك مسؤول جلسة االستماع بما إذا كان يستطيع 	 
إصدار القرار في قضيتك على الفور. إذا كان يستطيع 

ذلك، يمكنك العودة إلى غرفة االنتظار لتنتظر قرار 
مسؤول جلسة االستماع. 

وإال فسوف يرسل لك مكتب OATH القرار عبر البريد 	 
على العنوان المسجل لدى OATH وسيرسله إلى الهيئة 

التي وجهت لك االتهام باالنتهاك المزعوم. 

 www.nyc.gov/oath للتعرف على المزيد، قم بزيارة

إذا لم تدفع، أو تقبل تسوية أو شرًطا أو تعترض على استدعائك 
عبر الهاتف أو اإلنترنت أو البريد، يجب أن تحضر إلى جلسة 

استماعك بنفسك. 

على الرغم من أنك ال تحتاج محامًيا، يمكنك إحضار محاٍم على 	 
نفقتك الخاصة أو يمكنك تفويض ممثل ليظهر بالنيابة عنك.

ما الذي ينبغي أن أتوقعه في جلسة استماع 
OATH عند الحضور شخصًيا؟

جلسة االستماع عبر الهاتف

جلسة االستماع بنقرة واحدة )عبر اإلنترنت(

جلسة االستماع عبر البريد

(212) 436-0777

OATH Remote Hearings Unit 
66 John Street 10th floor 

New York, NY 10038 

www.nyc.gov/oath

  SUMMONS • FOR CIVIL PENALTIES ONLY  

 

 

Agency logo 
here 

SUMMONS NUMBER: 179 378 129 

ENFORCEMENT AGENCY: Department of Transportation 
DIVISION:  841, H163 

AGENCY ADDRESS:   55 Water Street, 9th Floor, New York NY 10041            Phone Number: 311 

RESPONDENT:   Consolidated Edison  DBA:  

Mailing Address:    1615 Bronxdale Avenue   ID NUMBER: X012013206019    
Bronx, NY 10462    TYPE OF ID AND ISSUED BY:  NYC DOT 

Cell Phone: 
 

DATE and TIME OF OCCURRENCE: 6/2/2016 03:08PM     START AND END TIMES OF INSPECTION: N/A 

PLACE OF OCCURRENCE:  2749 Mickle Avenue   BOROUGH:   Bronx 
   Btwn Allerton Avenue and East 
   Gunhill Road 

 
You must respond to this Summons. You can appear at the hearing date and location below or choose another option. For 
other options on how to respond, see the back of this page. 
 

HEARING DATE: August 24, 2016 AT: 8:30 AM  
HEARING LOCATION: Office of Administrative Trials & Hearings 

66 John Street, 10th Floor, New York, NY 10038  Phone: (844)628-4692   
 

Refer to the Summons number above on all communications. 

WARNING:  If you do not appear or respond to this Summons, the City will decide the Summons against you and 
impose penalties. Failure to pay a civil penalty could lead to the denial of an application for, or the suspension, 
termination or revocation of a City license, permit or registration. In addition, the City may enter a judgment 
against you in court.

 

Details of Violation(s) 

34 RCNY 2-11(e)(12)(viii)—Failure to seal street opening joints (D5A)   Mail-in Penalty: $250 
 
At T/P/O I observed that the respondent still has not sealed their street joint  Maximum Penalty: $750 
Opening. CAR 20161630183 was written to have correct, but the respondent  
has failed to reply. 
 
If not admitting the charge, you MUST APPEAR IN PERSON 
 
 

NYC Charter Sections 1048 and 1049-a and the Rules of the City of New York authorize the NYC Office of Administrative Trials and Hearings (OATH) to hold hearings. 
For hearing options, see other side of this summons.  
I, an employee of the agency named above, affirm under penalty of perjury that I personally observed the commission of the violation(s) charged above and/or 
verified their existence through a review of departmental records. False statements made herein are punishable as a Class A Misdemeanor pursuant to section 
210.45 of the Penal Law.  

/s/ 
_______________________________     
Name/ID: Ernest Bennett, Tax Reg No. 000163   Rank/Title: NYC DOT Highway and Sewer Inspector 


