Appeals Unit
66 John St., 10th Floor
New York, NY 10038

طلب تمديد الوقت لالستجابة لالستئناف
و/أو تسجيل جلسات االستماع
استخدم هذا النموذج لطلب:
• فترة أطول لالستجابة الستئناف؛أو
• تسجيل صوتي للجلسة لمراجعته قبل الرد على االستئناف.
يلزم على المدعي عليهم ملء النموذج و:
• إرسال نسخة الى وكالة التنفيذ المسئولة عن اإلستدعاءات؛
• تقديم نسخة مع قسم  OATH HEARINGS DIVISIONعلى العنوان أعاله.
يلزم على وكاالت التنفيذ ملء النموذج و:
• إرسال نسخة الى المدعى عليه؛
• تقديم نسخة مع قسم  OATH HEARINGS DIVISIONعلى العنوان أعاله.

معلومات عن االستدعاءات والشخص الذي يقوم بملء هذا النموذج

ال ،سيقوم  Hearings Divisionبإرسال قرار المحكمة بشأن هذا الطلب الى الممثل علي العنوان المخصص له .إذا لم يتم تسجيل ممث ً
إذا تم تسجيل ممث ً
ال
سيقوم  Hearings Divisionبإرسال قرار المحكمة الى العنوان المذكور أدناه.

أرقام اإلستدعاءات (استخدم صفحة إضافية إذا تطلب األمر)_______________________________________________ ________ :
االسم على اإلستدعاءات ____________________________ :اسم الطالب_________________________________ :
________________________________________ العالقة بالمدعى عليه (إن وجدت):
______________________
______________________________ ينبغي على الممثلين المسجلين إرفاق تفويض مع نموذج الحضور.
عنوان البريد:
المدينة ،الوالية _______________________________ :عنوان البريد_________________________________ :
الرمز البريدي _______________________________ :المدينة ،الوالية ________________ :الرمز البريدي_______ :
رقم الهاتف _________________________________ :رقم الهاتف_________________________________ :
عنوان البريد اإللكتروني ___________________________ :عنوان البريد اإللكتروني___________________________ :
خيارا واح ًدا):
هذا الطلب من أجل ( اختر
ً


تمديد الوقت لتقديم االستئناف .يلزم تدعيم الطلب بدليل إستحالة إرساله في الوقت المناسب أو اي توضيح لعدم القدرة على ذلك .وضح:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________



تسجيل صوتي للجلسة .سيتم رفض الطلب إذا تم استالمه بعد أكثر من  30يوما ً من تاريخ تقديم الطرف المستأنف لالستئناف ،أو
بعد أكثر من  35يوما ً إذا تم تقديم االستئناف بالبريد.
 سأخذ األقراص المدمجة بسعر  25سنتا ً للقرص

 إرسال األقراص المدمجة بسعر  3دوالرات إلى العنوان المذكور أعاله

 إرسال التسجيل الصوتي عبر البريد اإللكتروني دون أي تكلفة إلى عنوان البريد اإللكتروني المذكور أعاله

عند توفير التسجيل الصوتي لك ،سيتم منحك  30يوما ً إضافية إلرسال وتقديم االستئناف .يرجى اإلحاطة علما ً بأن
 Divisionيعد تسجيالت صوتية بتكلفة  25سنتا ً لكل قرص مدمج للتسجيالت التي يتم إنتقاؤها و  3دوالرات للتسجيالت التي يتم
إرسالها بالبريد .بمجرد تنفيذ طلبك ،سترسل إليك  Hearings Divisionالتكلفة اإلجمالية مقابل تجهيز التسجيالت .ال توجد تكلفة
للتسجيالت التي يتم إرسالها عبر البريد اإللكتروني.
Hearings

(اقلب الصفحة .ينبغي عليك إكمال الصفحة التالية)
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للمدعى عليهم فقط  -يلزم إستكمال دليل الخدمة أدناه
1أ) أرسل نسخة من الطلب إلى (ضع عالمة بالمربع المجاور للوكالة بأنك ترسل نسخة من الطلب إلى):




قضايا البناء
Dept. of Buildings
Administrative Enforcement
Unit 280 Broadway, 5th Floor
New York, NY 10007



قضايا التطهير وإعادة التدوير
و قضايا المركبات التي تم ترحيلها:
Department of Sanitation
Bureau of Legal Affairs
125 Worth Street, 7th Floor
New York, NY 10013

قضايا الهواء والضوضاء والماء و تقنية
الحركة الفعلية والمواد الخطرة
والصرف الصحي:



DEP General Counsel
59-17 Junction Blvd, 19th Floor
Flushing, NY 11373-5108





قضايا األسواق:
Business Integrity Comm., Gen. Counsel
100 Church Street, 20th Floor
New York, NY 10007



قضايا مكافحة الحريق (بما في ذلك
األلعاب النارية)
FDNY Legal Enforcement Unit
Bureau of Legal Affairs
9 Metrotech Center, 4th Floor
Brooklyn, NY 11201

قضايا قانون النقل و حوامل الجرائد:
Dept. of Transportation
c/o Asst. Commissioner, HIQA
55 Water Street, 7th Floor
New York, NY 10041

قضايا المستهلك والبائع العام:
Dept. of Consumer Affairs, General Counsel
42 Broadway, 8th Floor
New York, NY 10004





قضايا حاويات الكحول المفتوحة
New York City Police Dept.
Attn: Legal Bureau
1 Police Plaza, Room 1406
New York, NY 10007



قضايا دائرة الحدائق و حديقة نهر Hudson
ومدينة :Battery Park
Parks Dept. Counsel’s Office
The Arsenal, 830 5th Avenue
New York, NY 10065



قضايا المعالم الرئيسية:
Landmarks Preservation Commission
Municipal Bldg., 1 Centre St., 9th Fl., North.
New York, NY 10005

قضايا قانون الصحة والمطاعم وبائعي األغذية
وقضايا مسئولي موارد المدارس
DOHMH General Counsel
42-09 28th Street, 14th Floor CN-30
Long Island City, NY 11101-4132





قضايا الهواتف العمومية:
DOITT Customer Service Coordinator
Public Pay Telephones
75 Park Place, 9th Fl.
New York, NY 10007

قضايا المركبات والتاكسي المستأجرة:
NYC Taxi & Limousine Commission
Falchi Bldg., 31-00 47th Ave.
Long Island City, NY 11101

سيتم رفض طلب تمديد المدة ما لم ترسل نسخة من الطلب المكتمل ،بما في ذلك أي مرفقات ،إلى هيئة التنفيذ المسؤولة عن االستدعاءات.

1ب) يمكنك إثبات أنك أرسلت نسخة من الطلب إلى الوكالة عن طريق تحديد المربع المجاور لوكالة التنفيذ في الخطوة 2أ أعاله واستكمال وتوقيع البيان
أدناه.
أنا [اكتب اسمك] _____________________________ ،المقيم في [اكتب عنوانك] _________________________________________،
أشهد بموجب عقوبة الحنث باليمين بأنني مؤهل لتقديم هذا الطلب والذي أدرجته ،على حد علمي في هذا النموذج وفي المرفقات ،إن وجدت ،صحيح ،وأنه في
[اكتب التاريخ] __________________ أرسلت نسخة من هذا الطلب إلى وكالة التنفيذ المسؤولة عن االستدعاء على عنوانها المذكور أعاله عبر وضعه في
صندوق بريد الخدمة البريدية في الواليات المتحدة أو عبر خدمة البريد األخرى.

التوقيع____________________________ :

لوكالة التنفيذ فقط
على وكاالت التنفيذ إرفاق تأكيد منفصل يشير إلى اإلرسال للمدعى عليه.
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