ARABIC

األسئلة الشائعة:

طلب التسجيل في قائمة انتظار الموردين العامين

في يوم  2من سبتمبر عام  ،2016نشرت إدارة شؤون المستهلكين ( )DCAإشعارًا عن وضع قائمة انتظار جديدة للحصول على تراخيص
الموردين العامين في ( The City Recordسجل المدينة) .تحتوي هذه الورقة على األسئلة الشائعة حول طلب التسجيل في قائمة انتظار
الموردين العامين.
من الذي يمكنه التقدم لكي يتم إدراجه ضمن قائمة االنتظار للحصول على رخصة مورد عام؟
يمكن ألي شخص التقدم لكي يتم إدراجه ضمن قائمة االنتظار.
مهم :يمكنك التقدم إلدراج نفسك في قائمة االنتظار .ال يمكنك:
 أن تتقدم لنقل موقعك في قائمة االنتظار إلى فرد آخر.
 أن تطلب من شخص ما التقدم لنقل موقع في قائمة االنتظار إليك.
هل يمكنني تقديم أكثر من طلب لكي يتم إدارجي في قائمة االنتظار؟
ال ،يمكنك التقدم مرة واحدة فحسب لكي يتم إدارجك ضمن قائمة االنتظار.
ما متطلبات طلب التسجيل في قائمة االنتظار؟
يجب عليك تقديم استمارة طلب تسجيل في قائمة انتظار الموردين العامين ونسخة من صورة بطاقة الهوية مذكور بها تاريخ الميالد .الصور
المقبولة لبطاقة الهوية تتضمن:
 بطاقة رخصة القيادة أو غيرها الصادرة من إدارة المركبات اآللية بالوالية.
 جواز السفر
 بطاقة الهوية الخاصة باألجانب/بطاقة اإلقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)
 بطاقة الهوية المحلية
مالحظة :إذا كنت ال تمتلك أي من استمارات بطاقات الهوية التي تحمل صورة المذكورة ،فال يزال يمكنك التقدم لكي يتم إدراجك في قائمة االنتظار .يُرجى
مالحظة أن بطاقة الهوية التي تحمل صورة مطلوبة للتقدم للحصول على رخصة مورد عام .تنصحك  DCAبالحصول على بطاقة هوية تحمل صورة في أقرب
وقت ممكن ،لكي تصبح مستعدًا للتقدم للحصول على الرخصة عندما تصل  DCAإلى رقمك في قائمة االنتظار .ال يمكنك التقدم للحصول على رخصة مورد
عام دون بطاقة هوية تحمل صورة.

أين يمكنني الحصول على استمارة طلب التسجيل في قائمة انتظار الموردين العامين؟
يمكنك الحصول على استمارة طلب التسجيل في قائمة انتظار الموردين العامين بالطرق التالية:


تفضل بزيارة nyc.gov/dca
مالحظة :سوف تنشر  DCAاستمار طلب التسجيل في يوم  17من أكتوبر عام .2016



اتصل برقم  311واطلب الحصول على الخدمة "التقدم للتسجيل في قائمة انتظار الموردين العامين"



تفضل بزيارة:
o

مركز إصدار تراخيص  DCAفي العنوان التالي 42 Broadway, Lobby, in Manhattan. :ساعات العمل هي9:00 :
صباحًا إلى  5:00مساءً من يوم االثنين إلى يوم الجمعة ،ومن الساعة  8:30صباحًا إلى  5:00مساءً يوم األربعاء.
أو
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o

مركز دعم األعمال التجارية الصغيرة بوالية نيويورك (Business Support Center

 )Smallعلى العنوان التالي:

90-27 Sutphin Blvd,

 .4th Floor, in Jamaica, Queensساعات العمل من الساعة  9:00صباحًا إلى الساعة  5:00مساءً من االثنين إلى الجمعة.
متى يمكنني تقديم استمارة طلب التسجيل في قائمة الموردين العامين؟
يمكنك تقديم استمارة طلب التسجيل المستوفاة ونسخة من صورة بطاقة الهوية خالل فترة التقدم بالطلبات فقط .تبدأ فترة التقدم بالطلبات في 17
من أكتوبر عام  2016وتنتهي في الساعة  5:00مساءً في يوم  15من نوفمبر عام  .2016ال يمكن لـ  DCAقبول الطلبات المقدمة بعد تجاوز

هذه الفترة.
كيف يمكنني تقديم طلب التسجيل في قائمة الموردين العامين؟
يمكنك تقديم استمارة طلب التسجيل المستوفاة ونسخة من صورة بطاقة الهوية من خالل إحدى الطرق التالية:


بصفة شخصية بدايةً من  17من أكتوبر عام  2016وحتى الساعة  5مساءً في يوم  15من نوفمبر عام  2016في:
DCA Licensing Center
22 Broadway, Lobby
New York, NY 10004
ساعات العمل هي 9:00 :صباحًا إلى  5:00مساءً من يوم االثنين إلى يوم الجمعة ،ومن الساعة  8:30صباحًا إلى  5:00مساءً يوم األربعاء.
أو

NYC Small Business Support Center
90-27 Sutphin Boulevard, 4th Floor
Jamaica, NY 11435
ساعات العمل من الساعة  9:00صباحًا إلى الساعة  5:00مساءً من االثنين إلى الجمعة.


على اإلنترنت عن طريق موقع  DCAاإللكتروني nyc.gov/dcaبدايةً من  17من أكتوبر عام  2016وحتى الساعة  5مساءً في يوم
 15من نوفمبر عام 2016



عن طريق البريد العادي إلى مركز إصدار تراخيص  DCAعلى العنوان المذكور آنفًا .مالحظة :يحتوي المظروف على استمارة
الطلب التي يجب وضع طابع عليها وختمها بخاتم البريد في موعد أقصاه  15من نوفمبر عام .2016

مالحظة :يجب أن تستلم  DCAاستمارة الطلب مستوفاة في الساعة  5:00مساءً في يوم  15من نوفمبر عام .2016
ماذا لو غيّرت عنوان التواصل الخاص بي بعد أن تقدمت بطلبي لكي يتم إدراجي ضمن قائمة االنتظار؟
يجب عليك إخطار  DCAكتابةً بأي تغيير في عنوان التواصل وإال ستخاطر بضياع فرصة التقدم للحصول على رخصة مورد عام .استكمل
استمارة تغيير العنوان المتوفرة على  nyc.gov/dcaوقدمها إلى  DCAبصفة شخصية ،أو عبر اإلنترنت ،أو عن طريق البريد العادي إلى مركز إصدار
تراخيص  .DCAاطلع على العناوين المذكورة آنفًا.

كيف ستحدد  DCAموقعي في قائمة انتظار الموردين العامين؟
عند انتهاء فترة تقديم الطلبات ،سوف تحدد  DCAرقم أولوية (مثل ،الموقع) لكل طلب مقبول عن طريق برنامج اختيار رقم عشوائي ناتج من
الكمبيوتر .سوف تخطرك  DCAكتابةً برقمك في قائمة االنتظار.
كيف سأعرف ما إذا كنت مؤهالً للتقدم للحصول على ترخيص مورد عام أم ال؟
سوف تخطرك  DCAكتابةً إذا تم البت بأنك مؤهالً للتقدم للحصول على رخصة مورد عام أم ال ،وذلك بناءً على موقعك في قائمة االنتظار.
سوف ترسل  DCAإخطارًا يحتوي على تعليمات على أحدث عنوان تواصل تقدمت به.
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ما الذي عليّ فعله إذا حصلت على عرض للتقدم للحصول على رخصة مورد عام؟
سيحتوي اإلخطار الذي سترسله  DCAإلى أحدث عنوان تواصل تقدمت به على تعليمات حول كيفية التقدم .يجب عليك تقديم طلب الحصول على
رخصة مورد عام ،بما في ذلك الرسوم المطلوبة ،خالل  60يومًا من تاريخ عرض  .DCAمتطلبات الحصول على رخصة مورد عام متوفرة
على .nyc.gov/dca
مهم :سيصبح عرض  DCAملغي إذا لم تمتثل لمتطلبات إصدار الترخيص في غضون  60يومًا من تاريخ عرض .DCA
إذا لم أتلق عرضًا للتقدم للحصول على رخصة مورد عام ،فهل ستكون هناك فرصة مستقبلية للتقدم للحصول على واحدة؟
بموجب القانون ،يمكن أن تصدر المدينة تراخيص موردين عامين عندما يندرج رقم الموردين العامين المرخصين تحت  .853عندما تقرر DCA
أن تراخيص الموردين العامين متوفرة ،سوف ترسل  DCAإخطارًا إلى الفرد الذي تم البت بأنه مؤهل للتقدم للحصول على الرخصة ،بناءً على

الموقع في قائمة االنتظار.
ماذا لو كان لدي المزيد من األسئلة؟
للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة  nyc.gov/dcaأو اتصل على الرقم  311أو اطلب التحدث إلى أحد ممثلي  DCAبخصوص
رخصة الموردين العامين.
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