معلومات مهمة يجب معرفتها في حالة تلقيك
استدعاء الرتكاب انتهاك مدني:
ُ
جرىَجميعَالجلساتَواملحاكماتَوعملياتََOATHاألخرىَعبرَالهاتفَأوَمؤتمراتَالفيديوَأوَعبرَاإلنترنتَأوَالبريدَ،وتسمحََOATHفقط باملثولَ
ت َ
ً
يَفيَالظروفَاملوافقَعليهاَمسبقاَ.
الشخص
بالنسبة للقضايا التي تتضمن استدعاءات أو مخالفات:
الجلسات:
ستستمر جلسة االستماع الخاصة بك في تاريخ جلسة االستماع الخاص بك ،ولكن يتعين عليك االتصال بـ  OATHلتحديد موعد جلسة االستماع
عبر الهاتف .أسهل طريقة لتحديد موعد جلستك عبر الهاتف هي عن طريق ملء االستمارة الموجودة في  .nyc.gov/oathphoneيرجى
تقديم الطلب قبل ثالثة أيام على األقل من جلسة االستماع المقررة الخاصة بك.
أو يمكنك تحديد موعد جلسة االستماع عبر الهاتف عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى موقع تلك الجلسة حيث من المقرر عقد جلسة االستماع
الخاصة بك .يتعين عليك إرسال بريد إلكتروني إلى  OATHقبل الموعد المقرر لجلستك.
برونكسRemoteBronx@oath.nyc.gov :
بروكلينRemoteBKLYN@oath.nyc.gov :
كوينزRemoteLIC@oath.nyc.gov :

ستاتين آيالندRemoteSI@oath.nyc.gov :
مانهاتنRemoteManhattan@oath.nyc.gov :

َ
يجبَإرسالَجميعَطلباتَجلسةَاالستماعَالشخصيةَعبرَالبريدَاإللكترونيَإلىََlivehearings@oath.nyc.govقبلَ
خمسةَ( )5أيامَعملَعلىَاألقلَمنَتاريخَالجلسةَاملحدد.
ً
مؤهال لذلك .يرجى زيارة  nyc.gov/oathللتفاصيل.
يمكنك أيضًا الرد بإرسال دفاعك عبر اإلنترنت أو بالبريد إذا كان االستدعاء الخاص بك
إعادة جدولة قضيتك:
يمكن إعادة جدولة أي استدعاء مرة واحدة فقط .لطلب إعادة جدولة جلسة االستماع الخاصة بك ،يجب عليك تقديم النموذج المتاح على اإلنترنت
في  nyc.gov/oath/rescheduleقبل موعد الجلسة المحدد.
للحصول على رسائل تذكير نصية بشأن قضيتك ،أرسِل  OATHreminderفي رسالة نصية إلى الرقم .(917) 451-8829
للدفع والمسائل األخرى:
66 John St.,
يمكن القيام بالمدفوعات عبر موقع  nyc.gov/oathأو شخصيًا في مكتبي  OATHفي Manhattan,
أو  .31-00 47th Ave., 3rd Floor, Long Island Cityلالستفسارات بشأن المدفوعات أو مسائل الجدولة ،يرجى إرسال بريد
إلكتروني إلى  clerksoffice@oath.nyc.govأو االتصال بالرقم ).1-844-OATH-NYC (1-844-628-4692
10th Floor,

مركز مساعدة :OATH
إذا كنت تمثل نفسك وترغب في استشارة فردية بشأن حقوقك وعملية االستماع ،فاتصل بمركز مساعدة  OATHعلى  (212) 436-0845أو
أرسِل بريدًا إلكترونيًا إلى .Manhelpcenter@oath.nyc.gov
•
•
•

للحصول على مساعدة مخصصة للشركات الصغيرة :البريد اإللكتروني Smallbizhelp@oath.nyc.gov
للحصول على مساعدة مخصصة للجنود القدامى :البريد اإللكتروني veteranshelp@oath.nyc.gov
للحصول على مساعدة مخصصة لكبار السن :البريد اإللكتروني seniorshelp@oath.nyc.gov

للتعرف أكثر على التوسط في التأسيس ونزاعات الجوار (Mediating Establishment and Neighborhood Disputes,
 ،)MEND NYCيرجى زيارة nyc.gov/mendnyc

ً
َاعتباراَمنََ21ينايرََ2022
جار
ٍ

