ﻧﻣوذج إﺻدار اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎم
أواﻓﻖ أﻧﺎ،
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﮭﺎ و/أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ
اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻲ

 ،ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻹذن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻲ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك وإدارة اﻟﻧﻘل ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك )" ،("DOTﻟﻠدﺧول ﻓﻲ
 ،ﻟﻐرض أداء ﻋرض أو ﺗوزﯾﻊ ﻣطﺑوﻋﺎت أو اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ أو اﻟﺗﺻوﯾر
 ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 .1اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و/أو اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 .2ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن أي وﺟﻣﯾﻊ اﻹﺻﺎﺑﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻓﺎة أو اﻷﺿرار ﺳواء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إھﻣﺎل ﻣﻧﻲ
أو ﻣن وﻛﻼء أو ﻣﻣﺛﻠﯾن أو ﻋﺎﻣﻠﯾن أو ﻣوظﻔﯾن أو ﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻲ ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ وﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ.
 .3ﺗﻌوﯾض ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك وإدارة اﻟﻧﻘل وإﻋﻔﺎؤھﻣﺎ ،واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن أو اﻟوﻛﻼء أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن أو اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب أي وﻛل
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أي إﺻﺎﺑﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻓﺎة أو اﻷﺿرار ﺳواء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إھﻣﺎل ﻣﻧﻲ أو ﻣن وﻛﻼء أو ﻣﻣﺛﻠﯾن أو
ﻋﺎﻣﻠﯾن أو ﻣوظﻔﯾن أو ﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻲ ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ وﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ.
 .4إﺑراء وإﻋﻔﺎء ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك و ،DOTواﻟﻣﺳؤوﻟﯾن أو اﻟوﻛﻼء أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن أو اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻸﺑد ﻣن أي وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت أو اﻟﻣطﺎﻟب أو
ﺣﻘوق اﻟﻌﻣل أو أﺳﺑﺎب اﻟدﻋوى ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ،ﻣﺗوﻗﻌﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺿرار
اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻣذﻛورة واﻟﺗﻲ ﺗُﻌزى إﻟﻰ إھﻣﺎل ﻣﻧﻲ أو ﻣن وﻛﻼء أو ﻣﻣﺛﻠﯾن أو ﻋﺎﻣﻠﯾن أو
ﻣوظﻔﯾن أو ﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻲ ﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ وﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ.
أوﻗﻊ ھذا اﻟﻣﺳﺗﻧد طوﻋًﺎ دون أي وﻋد أو ﺗﻣﺛﯾل ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك وإدارة اﻟﻧﻘل واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن أو اﻟوﻛﻼء أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن أو اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟدﯾﮭﻣﺎ ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ھو
ﻣذﻛور ھﻧﺎ.
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

ﺑﺗﺎرﯾﺦ:

إﻗرار

)وﻻﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك(
ﻣﻘﺎطﻌﺔ( :.ss

 ،20ﻣﺛَل
،
اﻟﻣواﻓﻖ
ﻓﻲ ھذا اﻟﯾوم
ﺷﺧﺻﯾ�ﺎ وھو ﻣﻌروف ﻟﻲ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ،واﻟذي ﺣﻠف اﻟﯾﻣﯾن أﻣﺎﻣﻲ ﺣﺳب اﻷﺻول وﺷﮭد وﻗﺎل إﻧﮫ ﯾﻘﯾم ﻓﻲ
 ،وإﻧﮫ اﻟﺷﺧص اﻟﻣوﺻوف ،واﻟذي ﻧﻔّذ اﻟﻣﺳﺗﻧد أﻋﻼه.
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