
 
 

 اإلبالغ عن تصریح مفقود أو مسروق 

 ) المعلومات المطلوبة جمیع یرجى كتابة ( 
 

والحصول على قسیمة معلومات الحادث الخاصة بالشرطة من قسم الشرطة المحلي حیث  للشرطةبالغ یجب على حامل التصریح تقدیم  •
 .فقد أو سرق التصریح

 .بالشرطةمعلومات الحادث الخاصة  قسیمةطلب یجب أن تحضر ھذا النموذج إلى قسم الشرطة عند  •
 وأن تحدد نوع التصریح إما على أنھ ما إن كان التصریح قد فقد أم سرق،  معلومات الحادث الخاصة بالشرطة قسیمةفي یجب أن تذكر  •

  ).NYS(أو بطاقة بیانیة ُمعلقة من والیة نیویورك ) NYC( تصریح وقوف السیارات المخصصة لذوي اإلعاقة في مدینة نیویورك
مع النموذج المكتمل ھذا إلى وحدة تصاریح وقوف المركبات الُمخصصة لذوي قسیمة معلومات الحادث الخاصة بالشرطة  إرفاقیجب  •

 .على العنوان المذكور أدناه) PPPD(اإلعاقة 
 

   :اسم حامل التصریح
 

    : رقم الھاتف   :تاریخ المیالد 
 

    :رقم الشقة    : عنوان المنزل
 

    : الرمز البریدي   : الوالیة   :المدینة 
 
 

    الوالیة     نوع التصریح؟ المدینة 
 تصریح أزرق أو أحمر  /بطاقة بیانیة ُمعلقة زرقاء أو حمراء(  ) یوضع على لوحة القیادة/مستطیل الشكل(

 ) على مرآة الرؤیة الخلفیة وضع  ت 

     إذا كان معروفًا   رقم التصریح 

   الترخیصلوحة رقم   ___  مسروق؟   ھل التصریح مفقود؟ 
 

 : أدناه لسبب فقدان التصریح  توضیًحا موجًزا اكتب 
 

من قانون العقوبات، أن التصریحات الواردة ھنا، على حد علمي   210.45أقّر أنا، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في القسم 
اإلدالء بإفادة كتابیة  . قدمت معلومات أعي عدم صحتھاواعتقادي، حقیقیة وصحیحة، وأنني لم أُدِل، عمًدا وعن علم، بإفادة كاذبة أو 

 . كاذبة موجبة للعقوبة ھو جنحة من الفئة أ 
 
 
 

 التاریخ  ) أو الوصي ( توقیع حامل التصریح 
 

NYC Department of Transportation 
Permits & Customer Service (PPPD Unit) 

30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor 
Long Island City, NY 11101 

T: (718) 433-3100, TTY (212) 504-4115 
www.nyc.gov/dot/permits 

اتصل بخدمات التصاریح  .ھویة السائق التعریفیة أو رخصة القیادة الخاصة بھ یجب أن یكون االستالم في الموقع مصحوبًا ب : تعلیمات خاصة
 . ةالخاصة بالھویة التعریفی متطلبات اللالطالع على  3100-433 (718)وخدمة العمالء على الرقم 

http://www.nyc.gov/dot/permits

	الإبلاغ عن تصريح مفقود أو مسروق
	اسم حامل التصريح:


