معلومات استخدام مياه الصنبور وإرشادات طلب التصريح
تُطلب تصاريح استخدام مياه الصنبور عند الحاجة إلى المياه لمشروع وال يتوفر مصدر مياه بديل لالستخدام .على سبيل المثال ،قد تتقدم
حديقة عامة في وفاق مع  NYC Parks’ GreenThumbبطلب للحصول على تصريح استخدام مياه صنبور لري النباتات في الحديقة.
يمكن أيضًا للمقاولين والبناة وبعض األعمال التجارية ومنسقي األحداث التقدم بطلب للحصول على هذا النوع من التصاريح.
كيفية تقديم طلبك
عبر اإلنترنت:
أكمل طلب تصريح استخدام مياه الصنبور وأرسله بالبريد اإللكتروني كمرفق  PDFإلىQueensPermits@dep.nyc.gov
(يقدم هذا البريد اإللكتروني الخدمة لجميع األحياء) .يرجى االنتظار  14يوم عمل على األقل لمعالجة الطلب .بمجرد الموافقة على
تصريحك واستالم المبلغ ،سيتم إرسال تصريحك بالبريد اإللكتروني ،وسيتم إرسال نسخة ورقية إليك عبر الخدمة البريدية الخاصة
بالواليات المتحدة (.)United States Postal Service
شخصيًا:
اتصل بمكتب خدمة العمالء المحلي التابع لقسم حماية البيئة  DEP, Department of Environmental Protectionلتحديد موعد.
يلزم أن يكون لديك موعد وأن ترتدي قناعًا أو غطا ًء للوجه لدخول مكاتب خدمة العمالء لدينا .نحن ال نقبل التجول في هذا الوقت .تأكد من
إحضار طلبك المكتمل في موعدك.
Bronx
718-466-8481

Manhattan
212-643-2201

Brooklyn
718-923-2629

Queens
718-595-3258

Staten Island
718-876-6802

رسوم استخدام المياه
دوالرا أمريكيًا في اليوم .يتم طلب المدفوعات قبل إصدار التصريح.
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(ال ينطبق هذا على الحدائق العامة)

أجهزة منطقة الضغط المنخفض ()RPZ
يجب استخدام أي اتصال بصنبور إلى جانب جهاز منطقة الضغط المنخفض ( )RPZلمنع تلوث إمدادات المياه العامة .يمكن شراء أجهزة
منطقة الضغط المنخفض ( )RPZsمن أماكن بيع مستلزمات السباكة.
قد تطلب الحدائق العامة استخدام أحد أجهزة مناطق الضغط المنخفض التابعة إلدارة الحماية البيئية عند تقديم تصريحك عبر البريد
اإللكتروني أو في موعدك (انظر تعليمات التقديم أعاله)
ساعات االستخدام المسموح بها
ال يجوز استخدام الصنابير إال بين الساعة  7:30صبا ًحا و 7:30مسا ًء.

(يُتبع)

إذا كانت هناك حاجة إلى إطار زمني مختلف لمشروعك ،يجب عليك طلب تعديل .لطلب تعديل ،يرجى إرسال خطاب يتضمن:
( )1وصفًا للعمل الذي يتم القيام به.
( )2يتطلب اإلطار الزمني الجديد.
( )3قائمة باالحتياطات الواجب اتخاذها لمنع أي مخاطر تهدد السالمة العامة إذا كان المشروع يشكل أي مخاطر.
يرجى إرسال أي رسائل اختالف مع طلبك بالبريد اإللكتروني إلى .QueensPermits@dep.nyc.gov
حدود درجة الحرارة
يحظر استخدام صنبور المياه عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية عن  32درجة فهرنهايت.
القواعد واللوائح والتفتيش
يتطلب قانون مدينة نيويورك من جميع حاملي التصاريح الذين يفتحون صنابير المياه ويستخدمونها ويشغلونها اتباع جميع القواعد واللوائح
لحماية الصنابير وصيانتها للتأكد أنها تعمل دائ ًما ويمكن الوصول إليها .يجوز للمفوض إلغاء التصريح إذا لم يتم اتباع أي من شروط
التصريح وأحكامه أو القانون .يجوز لموظفي إدارة حماية البيئة فحص الصنابير في أي وقت.
اطلع على المادة  15من قواعد مدينة نيويورك ،الفصل .20
األسئلة
اتصل بالرقم .(718) 595-7000

كيفية ملء طلب تصريح استخدام مياه الصنبور
تعليمات للمقاولين والسباكين
يرجى ملء جميع الحقول في طلب التصريح.
الجزء األول
االسم الكامل لمقدم الطلب :يجب أن يكون هذا هو اسم الشخص الذي يطلب التصريح (أي المالك أو المقاول أو السباك).
موقع العمل/عنوان الشارع/المدينة/الوالية/الرمز البريدي/الحي/قطعة األرض :تشير هذه الحقول إلى عنوان العقار الذي
تعمل فيه.
رقم حساب  :CISقم بتضمين رقم حساب  CISالحالي الخاص بك في قسم حماية البيئة
رقم الصنبور :يمكن أن تجد رقم صنبور المياه على قاعدة صنبور المياه الذي تستخدمه.
الجزء الثاني
ضع عالمة في المربع "مبنى جديد" إذا كنت تمأل هذا الطلب بخصوص مبنى جديد.
المنطقة/الحي/قطعة أرض :يشير هذا إلى عنوان العقار الذي تعمل فيه
اسم المالك :يرجى كتابة اسم مالك العقار هنا.
رقم حساب  :CISقم بتضمين رقم حساب  CISفي قسم حماية البيئة الخاص بمالك العقار هنا ،إذا كان لديهم حساب .إذا لم يكن
لديهم حساب ،فسيتم إنشاء حساب جديد لهم.
رقم هاتف المالك/البريد اإللكتروني :قم بتضمين معلومات االتصال الخاصة بمالك العقار هنا.
تاريخ البدء/تاريخ االنتهاء :هذا هو النطاق الزمني الذي ستحتاج خالله إلى استخدام صنبور المياه.
عدد األيام التي سيتم استخدامه فيها :هذا هو إجمالي عدد األيام التي ستستخدم فيها صنبور المياه ،عدا أي أيام لن تستخدم فيها
صنبور المياه (مثل العطالت وعطالت نهاية األسبوع ،وما إلى ذلك).

وقت البدء/وقت االنتهاء :هذه هي ساعات اليوم التي ستستخدم فيها صنبور المياه( .يرجى االطالع على المعلومات أعاله
المتعلقة بالساعات المسموح فيها باالستخدام وطلبات االختالف)
عدد األيام التقويمية :هذا هو إجمالي عدد األيام التقويمية ،مجتمعة ،التي ستحتاج إلى تصريح لها (بما فيها أي أيام مستبعدة تقوم
بإدراجها).
االستثناءات :ضع قائمة بأيام األسبوع أو أيام العطالت التي لن تستخدم خاللها صنبور المياه.
طبيعة العمل الذي يتم القيام به :يرجى وصف الغرض الذي ستستخدم من أجله صنبور المياه.
رقم الطراز والرقم التسلسلي الخاص بجهاز منطقة الضغط المنخفض :قم بتضمين رقم الطراز والرقم التسلسلي لجهاز منطقة
الضغط المنخفض الذي ستستخدمه.
توقيع المالك/المقاول/السباك :يجب توقيع هذا التصريح من قِبل مقدم الطلب (أي المالك أو المقاول أو السباك).
عنوان الشارع/المدينة/الوالية/الرمز البريدي/رقم الهاتف/البريد اإللكتروني :يجب أن يكون هذا هو عنوان المنزل أو العمل
لمقدم الطلب.

تعليمات للحدائق العامة ومنسقي األحداث
يرجى أن تذكر في طلب التصريح الذي تتقدم به الحديقة العامة التي تتقدم لها.
يرجى ملء الحقول التالية في طلب التصريح:
• االسم الكامل لمقدم الطلب
• عنوان الحديقة أو العنوان مباشرة أمام الصنبور (الجزء األول)
• تواريخ االستخدام المتوقعة (بين  1أبريل و 30نوفمبر)
• ساعات االستخدام المتوقعة (بين الساعة  7:30صبا ًحا و 7:30مسا ًء)
• عدا (عطالت نهاية األسبوع والعطالت ،وما إلى ذلك)
• توقيع مقدم الطلب وعنوانه ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني (في أسفل الجزء الثاني)
إذا كنت تمثل حديقة عامة ،فلن تحتاج إلى ملء رقم حساب  ،CISورقم الحي والقطعة ورقم الصنبور ،أو إجمالي عدد األيام ،إذا كنت ال
تعرفه.
األسئلة
اتصل بالرقم .(718) 595-7000
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