ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  ،KEITH KNOXﺧزاﻧﮫ دار و وﺻول ﮐﻧﻧده ﻣﺎﻟﯾﺎت ،در ﺧﺻوص ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ COVID-19
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕر

ﻣن درک ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﺣران ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ھﻣﮫ اوﻗﺎت اﺳﺗرس زاﯾﯽ اﯾﺟﺎده ﮐرده اﺳت و دﻓﺗر ﻣن ﻣﺗﻌﮭد اﺳت ﺑﮫ ھر
ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫای طوﻻﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣﻼک در ﻣواﻗﻊ
اﺿطراری از ﺟﻣﻠﮫ آﺗش ﺳوزی ھﺎی اﺧﯾر ﺧود دارﯾم .ﺑﺣران  COVID-19ﻧﯾز از اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ
ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺣران  COVID-19ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺻورﺗﺣﺳﺎبھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺧود
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘرر ﻧﺑﺎﺷﯾد ،اﻣﮑﺎن ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ دﯾرﮐرد ﺑرای ﺷﻣﺎ وﺟود دارد.
ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ آن دﺳﺗﮫ از ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﻣﯽﺷود و ﺧﺎرج از
اراده ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن اﺳت را در ﻧظر ﺑﮕﯾرم .ﻣن ﻣﯽﺧواھم ﺷراﯾط ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  COVID-19ﮐﮫ ﺑر ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن ﺗﺎﺛﯾر
ﻣﯽﮔذارد را ﻣورد ﻣﻼﺣظﮫ ﻗرار دھم.
در آﻏﺎز اوﻟﯾن روز ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘرر ﭘرداﺧت ﺻورﺗﺣﺳﺎبھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ،دﻓﺗر ﻣن ﺷروع ﺑﮫ درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت
ھﺎی ﻟﻐو ﺟرﯾﻣﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  COVID-19ﺑر روی وب ﺳﺎﯾت ﺧود ﮐرد .اﮔر در اﯾن ﺧﺻوص ﭘرﺳش ﺧﺎﺻﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺄ
ﺻﻔﺣﮫ ﭘرﺳشھﺎی ﻣﺗداول ) (FAQsرا ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﭘرﺳشھﺎی ﻣﺗداول ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕر
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺣران  COVID-19ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺧود ﺑﮫ ﺻورت
آﻧﻼﯾن ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺛﺑت ﮐﻧﯾد ،اﯾن درﺧواﺳت ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای ﻣﻔﺻل در ﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﺑﺣران COVID-19
ﻣﺎﻧﻊ از ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﺑﺎﯾد
از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره  (213)9742111ﺑﺎ دﻓﺗر ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و درﺧواﺳت ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﭘﺎﯾﮫ ﺳر رﺳﯾد ﺷده در اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ را دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑﻌﻼوه ،اﮔر ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﮐل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﭘﺎﯾﮫ ﺳر رﺳﯾد ﺷده را ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﺟﺎ ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد ،دﻓﺗر ﻣن ﭘرداﺧتھﺎی ﻗﺳطﯽ را ﻗﺑول ﻣﯽﮐﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ دﻓﺗر ﻣن در ﺣﺎل ﭘردازش درﺧواﺳتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ  COVID-19اﺳت ،ھﯾﭻ ﺟرﯾﻣﮫ ،ﺑﮭره ،ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻣل
اﺿﺎﻓﮫای ﺑر روی ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺳر رﺳﯾد ﺷده ﺷﻣﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﺧواھد ﺷد .اﮔر ھﻧﮕﺎم ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﯾﺎ درﯾﺎﻓت
ﯾﮏ اﺧطﺎرﯾﮫ/ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ از ﺳﻣت دﻓﺗر ﻣﺎ ،ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻣﯾن ﻗﺳط ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر اﻣﻼک ﺷﻣﺎ ﺟرﯾﻣﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت،
ﻟطﻔﺎ ﻧﺗرﺳﯾد – اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رد ﺷدن درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺗﺎ ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ دﻓﺗر ﻣﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ را ﭘردازش ﮐﻧد،
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺎﮐﺎن اﺧطﺎرﯾﮫھﺎی ﺗﺎﺧﯾر/ﭘﯾش ﻓرض ﺷﺎﻣل ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎتھﺎی ﺳﺎل ﻗﺑل را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد را ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻓردی ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﯾم داد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ در ﻣورد
درﺧواﺳت ،ﯾﺎ ﺟﮭت ﻣطﻠﻊ ﮐردن ﺷﻣﺎ از ﭘرداﺧتھﺎ و زﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻣﺷﺧص ﺷدن ﻧﺗﯾﺟﮫ درﺧواﺳتﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺧواھﯾم ﮔرﻓت .ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﯾم ﻣﺎ ﺑدون اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑرﻗرار ﻧﺧواھد ﮐرد و اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﺣﺳﺎس را ﺗﻠﻔﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﺧواھد ﮐرد .در ﺣﯾن ﭘردازش و ﮐﺎر ﺑر روی اﯾن درﺧواﺳتھﺎ از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣﺗﺷﮑرﯾم.

