
 
 إرشادات التحويالت او القرارات المرورية 

 
ت للكتابة إىل مكتب المدعي العام لمقاطعة أونيدا للتوصل إىل حل محتمل لتكاليف )رسوم( المرور الخاصة بك. الرجاء إرسال   لقد اختر

 أرسع 
َ
ي ردا

ون  يد اإللكتر من  المستندات التالية إىل العنوان المدرج أدناه. يرجى مالحظة أنه من المحتمل أن يتلقر الطلب المرسل عتى التى
يدية. الذي يت  م إرساله عتى الخدمة التى

 
 )احتفظ بالنسخة األصل ضمن ملفاتك(؛  نسخة واضحة من تذكرة المرور الخاصة بك.  .1
 أرقام الخاص بإدارة المرور؛  9رقم معرف العميل المكون من  .2
 . خطاب توضيحي عن سبب استحقاق التخفيض أو ظروف المخالفة؛3
ار . 4 كة التأمي   الخاصة بك يوضح أن جميع األض  إذا نتجت تهمة المخالفة عن حادث سيارة، فسيتم تسليم خطاب من رسر

 نسخة من تقرير الحادث؛  و الناجمة عن اإلصابات الشخصية او للممتلكات قد دفعت بالكامل 
قيادة الخاص بك من إدارة مرور الوالية  . إذا كنت تمتلك ترخيًصا من خارج الوالية ، فيجب عليك تقديم ملخص أو سجل ال 5

خيص؛ باإلظافة إىل  ي اصدرت التر
 التر
يدية(. 6 ي حالة طلب التخفيض عن طريق الخدمة التى

ي مختوم وموجه ذاتًيا )ف 
 . مظروف بالحجم القانون 

 
      DAtraffic@ocgov.net   الرجاء تحديد طريقة اتصال واحدة: 

 او      
) Oneida County District Attorney’s Office  كتب المدعي العام لمقاطعة أونيدام( 

 Traffic Resolution Unit:) Attnوحدة تحليل حركة المرور( 
235 Elizabeth Street 

Utica, New York 13501 
 او

Oneida County District Attorney’s Office )مكتب المدعي العام لمقاطعة أونيدا( 
 Traffic Resolution Unit: Attn )وحدة تحليل حركة المرور( 

 5582-798-315قاكس:  
 

 ** أرسل بطريقة واحدة فقط.  ** أرسل بطريقة واحدة فقط. 

 
ي للرد عليك.   أنت مسؤول 

ون  جى التأكد من ارسال رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتر ي ، فت 
ون  يد اإللكتر   إذا أرسلت طلبك عتى الفاكس أو التى

 عن تقديم معلومات اتصال دقيقة. 
 

ي رد من  أن عدم اتباع هذه التعليمات بالضبط سي يوًما للمراجعة والرد. يرجى مالحظة  30ُيرجى السماح بمدة تصل إىل 
ؤدي إىل عدلم تلقر

 سيتعي   إعادة بدء العملية من جديد وستتأخر قضيتك، مما قد يؤدي إىل تعليق رخصتك.  المدعي العام. 
 

نامج التحويل هذا.  تتطلب جرائم   AUO ، DWIيرجى العلم ، إذا تم اتهامك بارتكاب حريمة مرورية )  ، إلخ( ، فأنت غت  مؤهل لتى
 أمام المحكمة. المخالفات المثول الشخصي 

 
 يجب توجيه جميع األسئلة المتعلقة بالغرامات والعقوبات والتأجيل إىل المحكمة. 

 
جم.  ويدك بمتر ي أي وقت أثناء العملية ، يرجى االتصال بالمحكمة لتر 

جم فوري ف      إذا كنت بحاجة إىل متر


