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 إذا كنت قد تلقیت أمر استدعاء حیث تم االستیالء على ممتلكاتك 
 

 ھل تم االستیالء على ممتلكاتك؟ 

 نقلة أو شاحنتك  في حاالت معینة، قد تكون السلطات قد أخذت ملكیتك منك. قد تكون الملكیة التي تم االستیالء علیھا ھي سیارتك أو عربة بیع الطعام المت 
 أو دراجتك اإللكترونیة أو دراجات ناریة صغیرة. في ھذه الحاالت، ھناك إجراءات یجب اتباعھا الستعادة الممتلكات الخاصة بك. 

 
 یمكنك الطعن في االستدعاء: 

ین علیك انتظار  لدیك الحق في "جلسة استماع عاجلة" للطعن في االستدعاء الذي تلقیتھ. ھذا یعني أنھ یحق لك الحصول على جلسة استماع على الفور. ال یتع
 تاریخ الجلسة المطبوع على االستدعاء الخاص بك. 

 
)  Office of Administrative Trials and Hearings, OATHزیارة موقع ( للحصول على جلسة استماع عاجلة، یجب علیك   .1

، ویمكنك  COVID-19بسبب فیروس  فقطحالیًا جلسات استماع عاجلة عن بُعد  OATH*ملحوظة: یجري    المطبوع على االستدعاء الخاص بك.
 . 4692-628 (844)طلب جلسة استماع عن طریق االتصال بالرقم  

ساعة من استالم الطلب). بالنسبة لبعض المخالفات،   72جدول الجلسة ویبلغك بتاریخ جلسة االستماع ووقتھا (عادةً خالل  OATHسینسق مكتب  .2
 سیحضر الضابط الذي أصدر االستدعاء في الجلسة. 

 الذي سیقرر ما إذا كان یجب "استبعاد" االستدعاء الخاص بك  OATHصل على قرار في ذلك الیوم من مسؤول جلسة  بعد جلسة االستماع، ستح .3
   أو یوجد "انتھاك". 

 یجوز لك اإلقرار باالستدعاء ودفع الغرامة: 

 نك دفع الغرامة  لدیك أیًضا خیار قبول االستدعاء ودفع الغرامة المطلوبة دون عقد جلسة استماع. للقیام بذلك، ستحتاج إلى رقم االستدعاء الخاص بك. یمك
U33Tبإرسال دفعتك إلى: أو عبر البرید ( ،عبر اإلنترنتmissioner, City of New York,Finance Com 

4199-Station, New York, NY 10261 PO Box 4199, Church Street .ملحوظة: نظًرا إلى الظروف    ) أو بالحضور شخصی�ا بنفسك*
 في مانھاتن.  OATHالمدفوعات الشخصیة فقط في مكتب   OATHالحالیة، یقبل  

 
 االستدعاءات التي تلقیتھا؟ أھناك من یمكنھ أن یساعدني في فھم 

مركز مساعدة یعمل بھ منسقو العدالة اإلجرائیة الذین یمكنھم مقابلتك وشرح التھم وعملیة االستماع والعقوبات المحتملة والخطوات   OATHنعم، یوجد لدى  
 صول على إرشادات بشأن االتصال بمركز المساعدة. التي یجب اتباعھا الستعادة ممتلكاتك وكیفیة تصحیح أي انتھاكات والمزید! یرجى االطالع أدناه للح

 
 ھل یمكنني استعادة الممتلكات الخاصة بي؟ 

ستتخذ إدارة القانون بمدینة    بینما ستتم إعادة معظم الممتلكات إلیك باتباع العملیة أدناه، فإن ھناك بعض ممتلكات للبیع قد ترغب المدینة في االحتفاظ بھا.
 أدناه).  7إمكانیة االحتفاظ بممتلكاتك (انظر الخطوة نیویورك قراًرا بشأن 

 
 إذا كان العقار الخاص بي مؤھًال لإلرجاع، فكیف یمكنني استعادة ممتلكاتي؟ 

 إذا كانت ممتلكاتك قابلة لإلرجاع، فستحتاج إلى ما یلي: 
 برفض استدعائك أو انتفاء أنك "في حالة انتھاك".  OATHنسخة من قرار   .1
   رامة، إن ُوِجد.إیصال یوضح دفع الغ .2
 "رقم الفاتورة" للممتلكات التي تم االستیالء علیھا. (یمكنك الحصول على ھذا عن طریق االتصال بمركز الشرطة الذي أصدر االستدعاء).  .3
 صورة بطاقة ھویتك، تتضمن عنوانك. .4
 إضافي إذا كان شخص آخر یمتلك العقار الذي ُسلب منك. یرجى مالحظة أنھ قد یُطلب إثبات  إثبات ملكیة الممتلكات التي تم االستیالء علیھا. .5
 نسخة من االستدعاء.  .6
  33Tبمجرد حصولك على المستندات المذكورة أعاله، أرِسل نسخة كاملة وواضحة من كل مستند بالبرید اإللكتروني إلى:  للبائعین: .7

ALVendors@law.nyc.gov  طاؤك المزید من التعلیمات بشأن ما إذا كان العقار الخاص بك مؤھًال للرجوع، وإذا كان األمر كذلك، وسیتم إع
 فبشأن كیفیة الحصول على ممتلكاتك.

https://a836-citypay.nyc.gov/citypay/ecb
https://a836-citypay.nyc.gov/citypay/ecb
mailto:ALVendors@law.nyc.gov
mailto:ALVendors@law.nyc.gov
mailto:ALVendors@law.nyc.gov
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لتأكید ما   2031-246 (718)  على Erie Basin Auto Poundبمجرد أن تكون مستوفی�ا شروط استعادة ممتلكاتك، اتصل بـ  لغیر البائعین: .8
  OATHتحتاج إلیھ الستعادة الممتلكات. في حالة عدم وجود مكان اإلقامة الخاص بك ھناك، وھو أمر غیر مرجح، یرجى االتصال بمركز مساعدة  

 أو المنطقة التي أصدرت االستدعاء لك (المدرج في االستدعاء الخاص بك) للحصول على مزید من المساعدة. 
 

 اإلنفاذ التي استولت على ممتلكاتك ھي فقط من لدیھا صالحیة إعادتھا إلیك. ** یرجى مالحظة أن وكالة  
مساًء،   5:00صباًحا إلى    8:00، من االثنین إلى الجمعة، من OATHلمزید من المساعدة، یرجى التواصل شخصی�ا مع مركز المساعدة في أي موقع لـ 

یرجى مالحظة أنھ بسبب فیروس   .Manhelpcenter@oath.nyc.gov، أو عبر البرید اإللكتروني على   436 (212)-0845عبر الھاتف على  
COVID-19 .المساعدة الشخصیة غیر متوفرة حالی�ا ، 

mailto:Manhelpcenter@oath.nyc.gov

