
طلب استئناف على مخالفات الوقوف في الممنوع/الكاميرا

الدائرة المالية في مدينة نيويورك|قسم التقاضي

التعليمات: ال تستخدم هذا النموذج إال إذا كنت ترغب في تقديم طلب استئناف على قرار جلسة االستماع الصادر ضدك. 
إذا كنت قد قبلت قرار القاضي وسوف تدفع أو دفعت المبلغ المحكوم به، فيجب عليك أال ترسل هذا النموذج. 

®

القسم "أ" بيانات المدعى عليه )يرجى كتابة ما يلي بخط واضح(

القسم "ب": بيانات المركبة والمخالفة

القسم "ج" ما األسباب التي على أساسها ترى أنه ينبغي إعادة النظر في قرار القاضي

القسم "د" توقيع المستأنف أو مسجل االستئناف

1. االسم: رقم الهاتف النهاري:

2. العنوان:

االسم األول

الرقم والشارع رقم الشقة المدينة الوالية الرمز البريدي

االسم األخير

1.  رقم لوحة 
الترخيص:

اكتب بخط واضح واستخدم المزيد من األوراق إذا استدعى األمر ذلك.

2.  متى كان الموعد األصلي لجلسة االستماع: 3. المبلغ المدفوع: دوالر أمريكي

4. عدد المخالفات المستأنف عليها:
اكتب رقم كل مخالفة أدناه بالضبط كما هو مدون في القرار. وإذا كنت تقدم طلب االستئناف على أكثر من 8 مخالفات، فقم بإرفاق طلب استئناف منفصل مذكور به المخالفات التي تزيد 

عن ثماٍن.

الوالية المسجل بها المركبة: طراز المركبة:
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@التاريخ:
nyc.gov/finance :الرجاء زيارة موقع الدائرة المالية على الرابط التالي PVO-0100    Rev. 04.16.2019   [Arabic]

3. أنا: )ضع عالمة في المربع المناسب( مسجل االستئناف المدير ممثل مسجل االستئناف أو المدير



إذا كانت قسيمتك )قسائمك( قيد الحكم بالفعل، وخالل فترة انتظار قرار االستئناف الخاص بك، فقد تضاف فائدة وقد يتم 
اتخاذ إجراءات سحب المركبة وغيرها من إجراءات التنفيذ.  يمكنك تجنب ذلك من خالل سداد ديون انتظار السيارات 

المستحقة عليك.

تعليمات الطلب

تعليمات الدفع

تعليمات اإلرسال بالبريد

ال يحق إال للمالك المسجل أو السائق أو الممثل المفوض ألي منهما )مثل المحامي( طلب االستئناف. )راجع القسم "أ"(. 1

يجب عليك طلب االستئناف في غضون 30 يوًما تقويمًيا من صدور قرار جلسة االستماع.. 2

إذا كنت ترغب في تقديم استئناف بشخصك، فسوف نقرر موعًدا له ونخطرك بالتاريخ والوقت.. 3
أرغب في المثول بشخصي.  

أرسل ما يلي مع طلبك )مجموعة واحدة لكل لوحة ترخيص للمركبة(:. 4
القرار األصلي الصادر من القاضي. أ.   

نسخة أو نسخ من القسيمة )القسائم( األصلية و/أو إشعارات المسؤولية. ب.   
نسخ من جميع األدلة المقدمة في جلسة االستماع األصلية. ج.   

لن تراجع هيئة االستئناف إال الطلبات الصحيحة والمكتملة. سيتم إرجاع الطلبات غير المكتملة وغير الموقعة أو الطلبات التي . 	
ال تحتوي على المستندات المطلوبة إلى مقدم الطلب.

بمجرد النظر في االستئناف المقدم منك، سوف نرسل القرار إلى العنوان الوارد بالقسم "أ" في غضون 30 يوًما من تاريخ . 	
القرار. إذا قُبل االستئناف المقدم منك، فسوف نرد أيًضا أي مبالغ.

أطلُب مترجًما بلغة اإلشارة.. 	  

 	.nyc.gov/finance :للدفع عن طريق اإلنترنت باستخدام بطاقة االئتمان أو الخصم: قم بزيارة الموقع التالي

 في أحد مراكز عمل الدائرة المالية، يمكنك الدفع عن طريق بطاقة االئتمان أو الخصم أو بشيك أو أمر الدفع أو الدفع نقًدا. 	 
nyc.gov/finance لمعرفة مواقع الدائرة المالية، اتصل بـ 311 أو قم بزيارة الموقع

 عبر البريد العادي: أصدر الشيك أو أمر الدفع إلى "الدائرة المالية في مدينة نيويورك". ال ترسل نقوًدا عبر البريد العادي. 	 
اكتب رقم )أرقام( قسيمة الوقوف في الممنوع/إشعار المسؤولية عن مخالفة الكاميرا المكون من 10 أرقام ورقم )أرقام( لوحة 

الترخيص والوالية التي تم تسجيل السيارة بها في الصفحة األمامية ألمر الدفع.

أرسل النموذج الذي أكملته والمستندات المطلوبة إذا كان:

يرجى االحتفاظ بنسخة من طلباتك المكتملة وجميع ما تقدمه ألغراض تسجيلها لديك. 
إذا كان لديك أي استفسار، فاتصل بـ 311 )على مدار الساعة طوال أيام األسبوع( 

 .)212-639-9675(  )212-NEW-YORK( إذا كنت تتصل من خارج األحياء الخمسة التابعة لمدينة نيويورك، فيرجى االتصال بـ
إذا كنت من ضعاف السمع وتود استخدام خدمة الهاتف النصي، فاتصل بـ 504-4115- 212.

الطلب يتضمن الدفع إلى: 

NYC DEPARTMENT OF FINANCE 
ADJUDICATION DIVISION 

PO BOX 3615, CHURCH STREET STATION 
NEW YORK, NY 10008-3615

الطلب ال يتضمن الدفع إلى: 

NYC DEPARTMENT OF FINANCE  
ADJUDICATION DIVISION - APPEALS UNIT 

66 JOHN STREET, 3RD FLOOR 
NEW YORK, NY 10038
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