
 
 
 

 تصحیح شھادة 
 

 وافقت  أو  للقواعد منتھك /مخالف  بأنك  فیھ  جاء  بما  وأقررت )DEPARTMENT OF BUILDINGS, DOB( العقارات  إدارة  من  استدعاء أمر  استلمت  إذا 
 !االستدعاء أوامر من  المزید  فستتلقى وإال DOB إلى  تصحیح شھادة  مستند تقدیم  علیك  یتعین االشتراط، على

 
 الشركة أو الشخص باعتبارك إلیك موجھ أمر ھذا ."إصالحھ)/الشروط( الشرط مخالفة بتصحیح المفوض أمر" :على ینص أمًرا االستدعاء أوامر تتضمن

 .االستدعاء أمر في اسمھا المذكور
 

 .مسئولیاتك انتھاء  الغرامة دفع  یعني  ال
 

 على الحصول) DOB، 3 إلى التصحیح شھادة مستند تسلیم) 2 االستدعاء، أمر استالمك إلى  أدت التي) المشاكل( كلةالمش إصالح) 1 علیك یتعین یزال ال
 .المستند على DOB موافقة

 
 !استماعك جلسة  انعقاد موعد  عن  النظر  بغض! االستدعاء) أوامر( أمر استالم  بمجرد  المخالفات تصحیح بدء  علیك  یتعین 

 
 وجلسات اإلداریة المحاكمات مكتب في استماع جلسة بعد  إلیك الموجھ االستدعاء أمر رفض ھي التصحیح مستند تسلیم فیھا علیك یتعین ال التي الوحیدة الحالة

 .المستقبل في استدعاء أوامر الستالم منعًا تصحیحات إجراء منك یُطلب یزال ال قد ذلك، من وبالرغم). OATH( االستماع
 

 مواصلة DOB لـ یمكن تصحیح، شھادة مستند تقدم لم) 4(و االشتراط، على موافقًا) 3( أو المخالفة، بھذه مقًرا) 2(و للقواعد، منتھًكا/مخالفًا) 1( كنت إذا
 .DOB لـ التصحیح شھادة تقدیم لعدم إلیك الموجھة االستدعاء أوامر من المزید إصدار

 
 – 1 فئة .االستدعاء أمر في مدرجة غرامة بدفع علیھا المعاقب المخالفة فئات. 3 أو 2 أو 1 رقم الفئة من سواء المخالفات على غرامات فرض یجوز
 یوًما 40 غضون في التصحیح علیك یتعین –3و 2 وفئة  فوًرا التصحیح علیك یتعین

 
 تفضل أو OATH مساعدة مركز ممثلي أحد من تصحیح شھادة  مستند على احصل : األولى الخطوة
 ,AEU2( الضروریة االستمارات على للحصولviolations.page-ecb-https://www1.nyc.gov/site/buildings/safety/resolving بزیارة

AEU3321and/or AEU20). 
 

 المشكلة إصالح في استُخدمت التي اآللیة عن العدل كاتب من علیھ مصدقًا بیانًا تشمل". بقسم مشفوعة خطیة إفادة" بھا منمتض صفحة أي امأل: الثانیة الخطوة
 .لدیك دلیل أي بتضمین قم. إصالحھا تولى الذي الكیان أو والشخص إصالحھا، وتاریخ ،)المشكالت(

 .إرشادي كدلیل بك الخاصة االستمارات في متضمنة" تعلیمات" أي استخدم •
 

 .العدل كاتب من علیھا والتصدیق" التصحیح شھادة یدعم بیان" صفحة یمأل) المشاكل( المشكلة أصلح الذي الشخص اجعل: الثالثة الخطوة
 .إرشادي كدلیل بك الخاصة االستمارات في متضمنة" تعلیمات" أي استخدم •

 
 لنظام اإللكترونیة البوابة واخترwww.nyc.gov/dobnow  خالل من DOB NOW إلى للدخول eFiling حساب استخدم أو أنشئ: الرابعة الخطوة

 لنظام اإللكترونیة البوابة منwww.nyc.gov/DOBNOWtips . بزیارة فتفضل ،eFiling حساب إنشاء إلى بحاجة كنت إذا ). BIS( العقارات معلومات
 أخرى مستندات وأي ضروریة استمارات أي وارفع االستدعاء أوامر أرقام تشمل التي ملؤھا المطلوب الحقول امأل ،DOB NOW العقارات معلومات
 .DOB في Administrative Enforcement Unitبواسطة لفحصھا بك الخاصة المواد بتسلیم  قم. مطلوبة

 
 .DOB من اعتمادھا یتم حتى كاملة غیر بك الخاصة التصحیح شھادة تعد: اآلتي مالحظة یُرجى

 
 من  الجمعة  إلى  اإلثنین  من  ،OATH مواقع  من موقع  أي  في  OATH مساعدة مركز  موظفي مع شخصیًا التواصل  یُرجى المساعدة، من  المزید على  للحصول

Manhelpcenter@oath.nyc.gov اإللكتروني  البرید  طریق  عن  أو  436 (212)-0845 رقم  ھاتف  على -مساءً  5 وحتى صباًحا  8 الساعة

 
 

Brooklyn                                        
9 Bond Street, 6th Floor                  
Brooklyn, NY 11201                          
 

Manhattan                                        
66 John Street, 11th Floor                     
New York, NY 10038                             
 

Queens                                     
31-00 47th Avenue                              
Long Island City, NY 11101             
 

Staten Island 
350 St. Marks Place 
Staten Island, NY 10301 
 

Bronx                                         
260 E. 161st Street                            
Bronx, NY 10451                             
 

https://www1.nyc.gov/site/buildings/safety/resolving-ecb-violations.page
http://www.nyc.gov/dobnow
http://www.nyc.gov/DOBNOWtips
mailto:Manhelpcenter@oath.nyc.gov

	إذا استلمت أمر استدعاء من إدارة العقارات (DEPARTMENT OF BUILDINGS, DOB) وأقررت بما جاء فيه بأنك مخالف/منتهك للقواعد أو وافقت على الاشتراط، يتعين عليك تقديم مستند شهادة تصحيح إلى DOB وإلا فستتلقى المزيد من أوامر الاستدعاء!
	لا يعني دفع الغرامة انتهاء مسئولياتك.
	يتعين عليك بدء تصحيح المخالفات بمجرد استلام أمر (أوامر) الاستدعاء! بغض النظر عن موعد انعقاد جلسة استماعك!
	للحصول على المزيد من المساعدة، يُرجى التواصل شخصيًا مع موظفي مركز مساعدة OATH في أي موقع من مواقع OATH، من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءً- على هاتف رقم (212) 436-0845 أو عن طريق البريد الإلكتروني Manhelpcenter@oath.nyc.gov

