
 

 خطوات التقدم للحصول على رخصة

 ، يجب أن يكون لديك"Green Cart"قوائم انتظار خاصة بعربة بيع الخضروات والفواآه التسجيل في للتقدم من أجل 
 وهي نفس الرخصة التي تستخدمها للعمل على أي. رخصة لبيع المأآوالت على عربات متنقلة

 Green" تخطط للتقدم للحصول على قوائم انتظار عربة بيع الخضروات والفواآه إذا آنت. عربة متنقلة أو شاحنة لبيع المأآوالت
Cart"، يجب أن تحصل على رخصة إذا لم يكن لديك رخصة بالفعل. 

 أسابيع الستخراج هذه 8 إلى 4انتظر من (
)الرخصة

  تقدم الستخراج شهادة رسمية لجباية ضرائب المبيعات من     -1
 .لية بوالية نيويورك    دائرة الضرائب والما

 .3464-342(800) أو اتصل بالرقم ،www.nys-permits.org    قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

 قد يستغرق ذلك من
 5أسبوعين إلى 

أسابيع

 في دورة حماية المأآوالت شخصيًا قم بالتسجيل -2 
 ج التراخيص على مستوى المدينةاذهب إلى مرآز استخرا.       لبائعي المأآوالت المتنقلين بوزارة الصحة

)      42 Broadway, 5th Floor, Manhattan ( دوالر بواسطة شيك معتمد53وادفع  
.*      أو حوالة بريدية

. أسابيع4قد يستغرق ذلك حتى 

. احضر دورة حماية المأآوالت لبائعي المأآوالت المتنقلين-3
) ساعات آل يوم4/ يومان           (

.قد يستغرق ذلك أسبوع واحد

 :مستنداتك بتجهيزقم 
 إثبات العنوان• 
 صورة شخصية• 
أو رقم ) (SSN(رقم التأمين االجتماعي • 

 ))ITIN(هوية دافع الضرائب الفردي 
 شهادة ضرائب المبيعات بوالية نيويورك• 
 لأطفا استمارة إنفاذ إعالة• 

 تقدم بطلب استخراج الرخصة شخصيًا في-4 
).Citywide Licensing Center(مرآز استخراج التراخيص على مستوى المدينة      
 .*شيك أو حوالة بريدية  دوالرًا بواسطة50ادفع 
      

 أسابيع3قد يستغرق ذلك من أسبوعين إلى 

 عندما تتلقى رخصتك بالبريد، يمكنك التقدم للقيد في-5
".Green Cart"    قوائم انتظار عربة بيع الخضروات والفواآه 

 ال توجد رسوم للحصول على ترخيص إذا آنت* 
 من قدامى المحاربين في القوات المسلحة األمريكية

 ممن تم تسريحهم من الخدمة بشكل مشّرف، ولديك شهادة
 بائع متجول في والية نيويورك، أو آنت

 شريكة في الحياة/زوجة أو شريكًا/زوجًا
 . الشهادةألحد قدامى المحاربين ممن يحملون تلك

 .nyc.gov/greencarts، أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني "Green Carts" واسأل عن 311لمزيد من المعلومات، اتصل برقم 
 )األردية( Urduو, )Español(اإلسبانية , )中文(الصينية , )বাংলা(البنغالية , )العربية( Arabic:  األخرى المتاحةتاللغا
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