
پارکنگ/کیمرہ کی خالف ورزیوں کی اپیل کی درخواست

نیو یارک شہر محکمہ مالیات l فیصلہ سازی کا ڈویژن

ہدایات: یہ فارم صرف اس صورت میں استعمال کریں کہ اگر آپ اپنی سماعت کے فیصلے کے لیے اپیل کی درخواست 
کرنا چاہتے ہوں۔  اگر آپ جج کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور آپ عائد کردہ رقم ادا کرنے والے ہیں یا ادا کر 

چکے ہیں، تو آپ کو یہ فارم جمع نہیں کروانا چاہیئے۔ 

®

سیکشن A. جواب دہندہ کی معلومات )براہ کرم پرنٹ کریں(

سیکشن B. گاڑی اور خالف ورزی کی معلومات

سیکشن C. آپ کے خیال میں جج کے فیصلے پر نظر ثانی کیوں کی جانی چاہیئے

سیکشن D. اپیل کرنے والے یا رجسٹر کرنے والے کے دستخط

1- نام: دن کے اوقات کا فون نمبر:

2- پتہ:

پہال

نمبر اور گلی APT.نمبر شہر ریاست زپ کوڈ

آخری

1-  گاڑی کی 
پلیٹ #:

واضح طور پر پرنٹ کریں اور اگر ضرورت پڑے تو اضافی شیٹیں استعمال کریں۔

2-  سماعت کی اصل تاریخ کیا تھی؟ 3- ادائیگی کردہ رقم: $

4- اپیل کردہ خالف ورزیوں کی تعداد:
ہر خالف ورزی کے نمبر کو ذیل میں بالکل اسی طرح ُپر کریں جس طرح یہ فیصلے پر ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر آپ 8 سے زائد خالف ورزیوں کی اپیل کر رہے ہیں، تو اضافی 

خالف ورزیوں کے اندراج پر مبنی ایک علیحدہ اپیل کی درخواست منسلک کریں۔

رجسٹریشن کی 
ریاست:

گاڑی کی 
کمپنی:

■■ ■■ ■■

1 5

2 6

3 7

4 8

@تاریخ:
nyc.gov/finance پر محکمہ مالیات مالحظہ کریں

3- میں ہوں: )ایک کو نشان زد کریں( رجسٹر کروانے واال آپریٹر رجسٹر کروانے والے یا آپریٹر کا/کی نمائندہ
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اگر آپ کی ٹکٹ)ٹکٹیں( پہلے ہی زیر فیصلہ ہیں، تو جب تک آپ اپیل کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اس 
دوران ممکن ہے کہ شرِح سود جمع ہوتی رہے اور آگے بڑھتی جائے اور نفاذ کی دیگر کارروائیاں عمل میں الئی 

جا سکتی ہیں۔  آپ اپنے پارکنگ کے واجب االدا بقایا جات ادا کر کے اس سے بچ سکتے ہیں۔

درخواست کی ہدایات

ادائیگی کی ہدایات

ترسیلی ہدایات

 صرف رجسٹر شدہ مالک، ڈرائیور یا دونوں میں سے کسی ایک کا مجاز کردہ نمائندہ )جیسے کہ اٹارنی( اپیل کی . 1
درخواست کر سکتا ہے۔ )سیکشن A. دیکھیں(

آپ کو الزمی طور پر سماعت کے فیصلے کے بعد 30 کیلنڈر ایام کے اندر اپنی اپیل کی درخواست دائر کرنی چاہیئے۔. 2
 اگر آپ ذاتی طور پر اپیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اسے طے کر لیں گے اور تاریخ اور وقت کے بارے میں آپ کو . 3

اطالع کر دیں گے۔
میں ذاتی طور پر پیش ہونا چاہتا ہوں۔   

اپنی درخواست کے ساتھ، مندرجہ ذیل بھیجیں )ہر الئسنس پلیٹ کے لیے ایک سیٹ(:. 4
جج کا اصل فیصلہ؛  .a  

اصل ٹکٹ)ٹکٹوں( کی نقل یا نقول اور/یا جوابدہی کے نوٹسز، اور  .b  
اصل سماعت پر جمع کروائے گئے تمام تر ثبوت کی نقول۔  .c  

 اپیلوں کا پینل صرف درست اور مکمل درخواستوں کا جائزہ لے گا۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ درخواستیں یا وہ جن میں . 	
مطلوبہ دستاویزات موجود نہ ہوں، درخواست گزار کو واپس کر دی جائیں گی۔

 اپیل پر سماعت ہو جانے کے بعد، ہم فیصلے کو فیصلے کی تاریخ کے 30 روز کے اندر سیکشن A میں موجود پتے . 	
پر بھیج دیں گے۔ اگر آپ کی اپیل کامیاب رہتی ہے، تو ہم ادا کردہ کوئی رقم بھی واپس کر دیں گے۔

مجھے اشاروں کی زبان کے ترجمان کی ضرورت ہے۔. 	  

انٹرنیٹ کے ذریعے، کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے: nyc.gov/finance پر جائیں۔	 

 مالیاتی کاروباری مرکز میں، آپ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ، چیک، منی آرڈر کے ذریعے یا نقد ادائیگی کر سکتے ہیں۔ 	 
مقامات کے لیے، 311 پر کال کریں یا nyc.gov/finance پر جائیں

 بذریعہ میل: "نیویارک شہر کے محکمہ مالیات" کے نام اپنا چیک یا منی آرڈر بھیجیں۔ نقد رقم ارسال نہ کریں۔ اپنی 	 
ادائیگی کے آگے 10 عددی پارکنگ ٹکٹ/کیمرہ خالف ورزی کے جوابدہی کے نوٹس کا نمبر)نمبرز(، الئسنس پلیٹ 

نمبر)نمبرز( اور وہ ریاست تحریر کریں جہاں گاڑی رجسٹر شدہ ہے۔

اپنا مکمل کردہ فارم اور مطلوبہ دستاویزات درج ذیل پر بھیجیں اگر:

براہ کرم اپنے ریکارڈز کے لیے اپنی مکمل کردہ درخواست اور ہر اس چیز کی نقل اپنے پاس رکھیں جو آپ نے جمع کروائی ہے۔ 
اگر آپ کے سواالت ہیں، تو 311 پر کال کریں )ہفتے میں 7 روز / 24 گھنٹے(۔ 

پانچ NYC بوروز سے باہر سے کال کرنے کی صورت میں، براہ کرم )NEW-YORK )212-639-9675-212 پر کال کریں۔ 
قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے TTY سروس کے لیے، 4115-504-212 پر کال کریں۔

درخواست کے ساتھ ادائیگی شامل ہے: 

NYC DEPARTMENT OF FINANCE 
ADJUDICATION DIVISION 

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

درخواست کے ساتھ ادائیگی شامل نہ ہونے کی صورت میں: 

NYC DEPARTMENT OF FINANCE  
ADJUDICATION DIVISION - APPEALS UNIT 

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