
التواصل مع مكتب محاماة مدينة 
نيويورك لالستدعاءات الخاصة 

بمخالفات وقوف السيارات في الممنوع إذا كانت جلستك ستجرى عن طريق الحضور الشخصي أو بالبريد أو 
عبر اإلنترنت، فاتخذ الخطوات التالية لتحسين فرصك في الحصول على 

أفضل نتائج:
ا. اقرأ كامل القسم القانوني الذي تم استدعاؤك 	  كن مستعّدً

بموجبه واجمع كل األدلة التي تستطيع جمعها.
كن مقنًعا. قدم أدلة شاملة وموثوقة. استعن بالصور والبيانات 	 

الكتابية وصور القمر الصناعي التي تدعم قضيتك.
ُكن محترًفا. اكتب بياًنا دفاعّيًا صادًقا، وضع في اعتبارك أي 	 

إفادات شهود موثقة.

للحصول على نصائح بشأن االستعداد للجلسة، ُيمكنك زيارة الموقع 
.www.nyc.gov/parkingadvocate اإللكتروني

إذا تمت إدانتك، يمكنك طلب االستئناف في غضون 30 يوًما من تاريخ 
صدور قرار المحكمة. لطلب االستئناف:

ضع في اعتبارك سداد قيمة القسيمة لتجنب التعرض لمزيد 	 
من العقوبات. إذا ربحت االستئناف، فسيتم رد أموالك إليك.

ر دفاعك. اجمع كل األدلة ووضح في بيان دفاعك سبب 	  حضِّ
عدم صحة قرار القاضي. لديك الحق في تقديم أدلة إضافية 

لم تكن متاحة لك في أثناء وقت جلسة االستماع األصلية 
الخاصة بك.

حاول أن تكون شاماًل في إفادتك. التوضيحات القصيرة 	 
وغير الكاملة لن تكون مقنعة.

اكتب إفادتك بالكامل في ورقة مستقلة لتقديم البيانات 	 
الالزمة.

استعن بالحقائق وباألسلوب اللغوي القانوني لتوضيح 	 
اعتقادك بعدم صحة قرار القاضي.

اتصل بمكتب محاماة مدينة نيويورك لالستدعاءات الخاصة 	 
بمخالفات وقوف السيارات في الممنوع للمساعدة في تجنب 

األخطاء الشائعة.

إذا لم ينجح استئنافك، فسيكون لديك أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار 
االستئناف كي تتمكن من رفع قضية استئناف بموجب المادة رقم 78 في 

محكمة والية نيويورك العليا.
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دليل سداد مخالفات وقوف 
السيارات في الممنوع أو 

االعتراض عليها

من إعداد مكتب محاماة مدينة نيويورك 
لالستدعاءات الخاصة بمخالفات وقوف 

السيارات في الممنوع

المساعدة الشخصية متاحة. 
 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 

www. nyc. gov/ parkingadvocate لالطالع على التواريخ والمواقع.

للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك زيارة 
 www.nyc.gov/parkingadvocate الموقع اإللكتروني

يمكنك أيًضا االتصال بالرقم 311 للحصول على مساعدة.

إذا كنت، بسبب إعاقة، بحاجة إلى إقامة للتقدم بطلب للحصول 
على خدمة، أو للمشاركة في برنامج تقدمه وزارة المالية، ُيرجى 
االتصال بمسؤول تسهيل خدمات ذوي اإلعاقة من خالل الرابط 

www. nyc. gov/ contactdofeeo أو االتصال بالرقم 311.

يعتبر مكتب محاماة مدينة نيويورك لالستدعاءات الخاصة بمخالفات وقوف 
السيارات في الممنوع مكتًبا مستقاّلً داخل وزارة المالية. مهمتنا هي:

مساعدة المواطنين بشأن القضايا المتعلقة بركن سياراتهم أو 	 
القضايا التي تستدعي طلب تسجيالت الكاميرا والشكاوى.

العمل كوسيط بين أفراد المواطنين ووزارة المالية وغيرها من 	 
وكاالت المدينة األخرى المعنية بإجراءات االستدعاءات الخاصة 

بمخالفات وقوف السيارات في الممنوع.
تعريف المواطنين بقوانين ولوائح االستدعاءات الخاصة 	 

بمخالفات وقوف السيارات في الممنوع وسياسات وزارة المالية 
المتعلقة بها.

تحديد المشاكل المنهجية المتعلقة بإجراءات استدعاءات مخالفات 	 
وقوف السيارات في الممنوع، وإعداد التقارير بشأنها والمساهمة 

في حلها.

يمكنك الحصول على مساعدة من مكتب محاماة مدينة نيويورك لالستدعاءات 
الخاصة بمخالفات وقوف السيارات في الممنوع إذا حاولت حل مشكلتك بشكل 

منطقي مع وزارة المالية ولم تنجح في ذلك. 

تقديم طلب أو الحصول على مساعدة من مكتب محاماة االستدعاءات الخاصة 
بمخالفات وقوف السيارات في الممنوع لن يمنحك مزيًدا من الوقت لسداد 
قسيمة الوقوف في الممنوع الخاصة بك أو االعتراض عليها. يتعين عليك 
االلتزام بالمواعيد النهائية المدرجة في قسيمتك أو المنصوص عليها قانوًنا.
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اطلع على مادة القانون الذي بموجبه تم فرض مخالفة عليك.	 
قم بزيارة الموقع اإللكتروني 	 

www. nyc. gov/ parkingadvocate للحصول على 
المزيد من المعلومات حول مخالفات وقوف السيارات في 

الممنوع.
قرر ما إذا كنت ستدفع قيمة قسيمة المخالفة أم ستعترض 	 

عليها. 
اجمع خرائط إلكترونية وصور قمر صناعي لدعم األدلة 	 

الفوتوغرافية التي جمعتها في الموقع.
إذا كنت ستقوم بالدفع عن طريق البريد، فتأكد من السماح 	 

بوقت كاٍف حتى يتم استالم بريدك وإتمام إجراءات الشيك 
الخاص بك من أجل تجنب عقوبات التأخر في الدفع التلقائية.

اقرأ جانبي جميع العالمات المرورية على جانب البناية التي أوقفت 	 
السيارة بموقعها.

تكون العالمات واجبة التنفيذ من عمود اإلشارة، في اتجاه السهم 	 
المشار إليه، إلى عمود اإلشارة التالي أو إلى الزاوية التالية.

إذا وجدت عالمتي مرور متناقضتين لتنظيم منطقة ما، فاتبع 	 
العالمة األقل تقييًدا.

ال تتجاوز عالمة مرورية خاصة بوقوف السيارات إذا كانت تمنع 	 
إيقاف السيارات على كال جانبي العمود.  إذا تعدى أي جزء من 

سيارتك عمود اإلشارة، فقد تتعرض للمخالفة.
قد يتعين عليك عدم إيقاف سيارتك على بعد حوالي 15 قدًما من 	 

مأخذ إطفاء الحرائق في أي اتجاه.
إذا كان لديك تسجيل مؤقت، فتذكر عرضه على تابلوه السيارة 	 

واترك الملصق المنتهية صالحيته على الزجاج األمامي إلى أن 
تستبدله بملصق التسجيل الجديد.

عند استخدام تطبيق ParkMobile، تأكد من دخولك المنطقة 	 
التي تقف فيها سيارتك بشكل دقيق. وال يجوز لك الدفع مقابل حجز 

منطقة إليقاف سيارتك بينما تقوم بإيقافها في منطقة أخرى.
إذا أوقفت سيارتك في منطقة ال توجد بها ماكينة لقياس وقت وقوف 	 

السيارة، فتأكد من تجربة جميع أساليب الدفع في جميع الماكينات 
الموجودة في المنطقة نفسها حيث تتوقف سيارتك.

عند إيقاف سيارتك بالقرب من ممرات المشاة أو منحدرات المشاة، 	 
تأكد من عدم مالمسة أي جزء من سيارتك على اإلطالق ألي جزء 

من خط المشاة أو أال يسد أي جزء من المنحدر.
إذا تعطلت سيارتك واضطررت إلى إيقافها على نحو غير قانوني، 	 

فتأكد من َقطرها أو إصالحها في الحال.

1.  اقرأ قسيمة المخالفة بحرص
إذا كانت هناك أي معلومات غير مقروءة أو غير دقيقة أو مفقودة، 

ا إلى قسائم  فاذكر ذلك في مذكرتك الدفاعية. أعر اهتماًما خاّصً
المخالفات المكتوبة باليد.

إذا اعترضت على مخالقة مسجلة بالكاميرات، فاذهب إلى عنوان 
الموقع اإللكتروني المطبوع على قسيمة المخالفة، وراجع الرسوم 

المفروضة عليك.

2.  اجمع األدلة الخاصة بك
اجمع صوًرا وفيديوهات من الموقع، وإفادات شهود موثقة، وخرائط 

وبيانات مطبوعة بالقمر الصناعي، وأي شيء آخر يمكن أن يفيد قضيتك.

ر دفاعك 3.  حضِّ
اكتب مذكرة دفاعية تفصيلية تلخص قضيتك.

كيفية االعتراض على قسيمة وقوف 
السيارات في الممنوع الخاصة بك

تجاهلك لقسيمة 
المخالفة سوف 

يكلفك الكثير من 
األموال.

ما الذى يتعين عليك فعله إذا 
تعرضت لقسيمة وقوف في الممنوع

قبل أن تقوم بتحريك سيارتك:
اقرأ قسيمة المخالفة.	 
اجمع األدلة.	 

التقط صوًرا 
قم بتوثيق مشهد موقع السيارة من جميع الزوايا. اعرض 
أسماء الشوارع، وعنوان المبنى الذي تعرضت للمخالفة 

في موقعه، وأي شيء له مرجعية في قسيمة المخالفة 
)عالمات، أو أمتار، أو ملصقات أو لوحات، إلخ(.

قس المسافات 
إذا كانت هناك مرجعيات تتعلق بالمسافات في قسيمة 

المخالفة الخاصة بك، فقم بقياس هذه المسافات. استخدم 
أي أداة لديك للقياس، سواء كانت شريط قياس، أو 

حذاءك، أو شبكة جانبي الطريق، إلخ.

تحدث إلى الشهود 
إذا كان هناك شهود، فاحصل على بيانات االتصال 

بهم، واسألهم عما إذا كانوا يرغبون في اإلدالء بإفاداتهم 
الموثقة باسمك.

بعد وصولك إلى المنزل:

ضع في الحسبان هذه النصائح قبل 
ركن سيارتك

فائدة يومية 
مضافة

قسيمة 
المخالفة

قسيمة 
المخالفة

قسيمة 
المخالفة

 +60
دوالًرا

 +30
دوالًرا

 +10
دوالرات

قسيمة 
المخالفة

30+ دوالًرا

قسيمة 
المخالفة

أيام

العقوبة األولى

ت + 20 دوالراً عقوبة جديدة
10 دوالرا

30 دوالًرا + 30 دوالراً عقوبة جديدة

ضافة
فائدة يومية م

تخضع قسيمة 
المخالفة للحكم

350 دوالًرا + 
غرامات نهائية = 
تقييد المركبة أو 

َقطرها

1316191100


