
 
 

 شھادة بأنشطة الصیانة المطلوبة
 

   ، أعمل كموظف في منصب   أنا،
 )اكتب المنصب بأحرف واضحة( )اكتب االسم بأحرف واضحة(
   لدى 

 )اكتب اسم مالك وحدات توزیع المواد المطبوعة بأحرف واضحة(
 

 :أقر بأن الكیان المذكور أعاله ھو مالك وحدات توزیع المواد المطبوعة التي تحتوي على. مخول بالتوقیع على ھذه الشھادة نیابة عن المالكوأنا 
 

  
 )اكتب اسم المنشور بأحرف واضحة(

 
من القانون اإلداري، تمت إعادة طالء كل وحدة توزیع للمواد المطبوعة  19من الباب  1من الفصل  128.1‐19أقر بأنھ، وفقًا للقسم الفرعي ھـ من الفقرة 

وش أخرى غیر تحت ملكیة أو سیطرة المالك، أو أنھ قد تم بذل أفضل الجھود إلزالة الجداریات وغیرھا من الكتابة أو النقوش أو الرسم أو عالمات أو نق
وتنتھي     ، والتي تبدأ في لسابقة مباشرةخالل فترة األربعة أشھر امصرح بھا، مرة واحدة على األقل 

 )الشھر، الیوم، العام( بواسطة ،   في
 ) الشھر، الیوم، السنة(

 

 المالك □ ):حدد واحًدا(

   المقاول □
 )اسم المقاول(

  ): حدد(غیرھا  □
 

  
 )التاریخ( )التوقیع(

 

 والیة ومدینة نیویورك 

 مقاطعة نیویورك

 
(ss:. 

، أمامي شخصی�ا وھو معروف لي بأنھ   ، مثَل20  ،  من شھر   في یوم
 .الشخص الذي تم وصفھ على ھذا النحو ومن قام بتحریر المستند المذكور آنفًا، وأقر لي بأنھ قد حرره للغرض المذكور فیھ

 
  

 الموثق العام أو مفوض األعمال
 

ل فیھ التدابیر وأوقات اتخاذھا وفقًا للصیغة المعتمدة التي حددتھا إدارة النقل؛ ) أ: (وحدات توزیع المواد المطبوعة ما یليیتعین على مالكي  االحتفاظ بسجل تُسجَّ

 إتاحة السجالت) جـ(سبق؛ سنوات توثق استخدام المواد والموظفین والمقاولین والموارد والنفقات األخرى التي توضح ما ) 3(االحتفاظ بسجالت لمدة ثالث ) ب(

 .والمحفوظات لإلدارة لفحصھا أو نسخھا خالل ساعات العمل العادیة وتسلیم نسخ إلى اإلدارة بناًء على طلبھا

 
 .)Notaryنیل ختم كاتب العدل (یجب توقیع ھذا النموذج و

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
في ھذه الشھادة إلى تعرض المالك والموّقع لتھم جنائیة، بما في ذلك االتھامات المتعلقة بانتھاك قانون العقوبات في والیة اإلدالء بمعلومات خاطئة قد یؤدي 

 ).شھادة زور( 210.40نیویورك، الفقرة 
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