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 مسّجل ممثل بحضور تفويض

.  النموذج هذا من مكتملة نسخة المسّجل الممثل منح عليك يتعين عنك، نيابةً  OATH Hearings Divisionلدىبالحضورمسّجلممثللتفويض•
.المتوفرة المساحة في سؤال كل عن اإلجابة يرجى•
.سجالتك من مكتملة بنسخة االحتفاظ المسّجل والممثل أنت عليك يجب•
.مسّجل ممثل أي تأهيل أو اعتماد على OATHيعملال•

 
)الحضور أوامر( الحضور أمر أو) اإلشعارات( اإلشعار حول معلومات

___________________________________):الحضور أوامر( الحضور أمر)/اإلشعارات( اإلشعار في يظهر كما عليه، المدعى اسم
_____________________________

].واحًدا حدد[ في بالحضور المسّجل الممثل أنا أفوض

الحضور أمر/اإلشعار) أرقام( رقم:________________________________________________________________
______________________

 عدد إجمالي حدد.  حضورال أوامر/اإلشعارات بأرقام قائمة إرفاق يرجى المساحة، من المزيد إلى تحتاج كنت إذا
_________:الحضور أوامر/اإلشعارات

إخطار حالة في إال ساريًا التفويض هذا يظل. عليه المدعى إلى الصادرة الحضور أوامر/اإلشعارات كل OATH Hearings Division بأن كتابيًا 
.عليه المدعي عن نيابةً  للحضور مفّوًضا يعد لم المسّجل الممثل

 

المسّجل الممثل بحضور بالتفويض القائم الشخص حول معلومات
_________________________________________________________________________________:اسمك

 لمدينة،ا________________________________:بريدك عنوان
 لرمزا___________________:الوالية

________:البريدي

 البريد نوانع________________________________: الهاتف قمر
________________________________:اإللكتروني

ال   نعم؟)الحضور أوامر( الحضور أمر)/اإلشعارات( اإلشعار في المذكور عليه المدعي أنت هل
:نحو أفضل على هويتك تصف التي الخانة بتحديد فقم المذكور، عليه المدعي أنت تكن لم إذا

األعمال/الممتلكات صاحباإلدارة وكيل/العام الوكيلعليه المدعي لدى موظف
عليه المدعي شركة مسؤول/شريك 

التوضيح يرجى ،...)ذلك غير أو قريب، صديق،( آخر  ______________

)المسّجلالممثلبواسطةتوفيرهايتم(المسّجلالممثلحولمعلومات

_______________:Registration number____________________________________:المسّجل الممثل اسم

 لمدينة،ا____________________________:العمل بريد عنوان
 لرمزا__________________:الوالية

________:البريدي

_________________________:اإللكتروني البريد نوانع________________________________: الهاتف رقم
 

التفويض بيان
سؤال لكل المالئمة الخانة تحديد المسّجل الممثل بتفويض القائم الشخص على يتعين

:يلي بما أبلغني______________________ ] المسّجل الممثل[ بأن الوثيقة هذه بموجب ،] _____________________اسمك[ أنا، أقر

          ال          نعمOATH. لدى يعمل ال المسّجل الممثل أن)1
          ال          نعم.المحاماة في يعمل ال المسّجل الممثل أن)2
          ال          نعم.مسّجل ممثل مرافقة دون OATH Hearings Division لدى الحضور عليه للمدعي يجوز أنه)3
          ال          نعم.عليه المدعي قبل من انتهاك وجود تبيّن حالة في ،)االتهامات( االتهام عن المحتملة العقوبة)4
          ال          نعم.آخر تاريخ إلى) الحضور أوامر( الحضور أمر)/اإلشعارات( اإلشعار تأجيل يجوز أنه)5
          ال          نعم.المسّجل الممثل سيطلبها التي الرسوم مبلغ)6

]:واحًدا حدد[OATH Hearings Division لدى بالحضور] __________________________ المسّجل الممثل[ الوثيقة هذه بموجب أنا أفّوض
 

آنفًا المذكورة) الحضور أوامر( لحضورا أمر)/اإلشعارات( باإلشعار المتعلقة المسائل كل في  .فقط تأجيل لطلب  .
فقط جدولة إعادة لطلب  .فقط تسوية/اتفاق إلى للتوصل   .أمر)/اإلشعارات( اإلشعار لقبول 

.فقط) الحضور أوامر( الحضور
التوضيح يرجي( أخرى  ._______________________________________:( 

________________________________________
التاريخ                          التوقيع              

 


