
1 

 
BC ماعطلا لوانتل ةصّصخملا تاحاسملا لوح نا0/فلا ددع ل"لقت ة"ف"ك

D قلطلا ءاوهلا 
 

89 ماعطلا لوانت ةمدخ مدق- كمعطم نا% اذإ
 تافآلاو ناMNفلا Kع ةرطBسلل تاوطخ ذاختا كBلع بجBف ،قلطلا ءاوهلا :

 لاثملا لB`س Kع ،ماعطلا لوان^ب ةصاخلا اهت]شYم لوح ةدوجوملا ناMNفلا Kع ةرطBسلا نع ةلوؤسم معاطملاو .ىرخألا
89 )روحجلا مساm اًض-أ فرعُت( ناMNفلا اهين`ت :deلا شاشعألا

 ةBلاتلا تاسرامملا لضفأ عاvتاm حصننو .ةرواجملا عراشلا راجشأ :
89 راجشأ يأو ماعطلا لوانتل ةصّصخملا كتحاسم لعجل

  .ناMNفلا نم ةBلاخ اهب ةطBحم عراشلا :
 

 اً&موي ف&ظنتلا
لختو ةع~{ ف}ظن •

{
 ءاقvلا نم نكمتت :� اBًموي ماعطلا نم ةدحاو ةصنوأ �إ الإ ناMNفلا جاتحت ال .ماعطلا تاتف نم ص

�أت اذل ،ةاBحلا دBق Kع
{

كذتو .اًدBج فBظنتلا نم د
{

89 تافآلاm ةقلعتملا تافلاخملا نأ ر
89 ماعطلا لوانت ةقطنم :

: 
  .فرحألا, صحفلا ةجرد نمض بسحُت قلطلا ءاوهلا

89 ماعطلا لوانت قطانم عيمج لسغا •
89 امm ،قلطلا ءاوهلا :

�أتو .ةBلاع ةصنم يأ لفسأ ةدوجوملا ةحاسملا كلذ :
{

 د
 لvق ىرخأ ةرمو معطملا قالغإ دعm ءاسم ل% كمعطم لوح ةدوجوملا ةفصرألاو ةاشملا تارمم لسغ نم اًض-أ
 نكم- الو .)ءاملا نم ��9نولاج �إ ضBبملا نم دحاو بوك( M�9 10%كMeب ضBي`ت لولحم وأ نوباصلاو ءاملاm هحتف
 .ماعطلا سمالت :deلا حطسألل ەذه ضBي`تلا لولحم ةvيكرت مادختسا

 .هتحت شاشعألا ءانب نم اهعنمو ناMNف يأ درطل ل¡Bهلا لفسأ ءاملا خضm لBسغلا ةزهجأ مدختسا •
لخت •

{
 .ةد�ار ەاBم يأ نم ص

 
 تافلخملا ةرادإ

لvم شامق ةعطق عضو .ةمامقلا تا¢واح لخاد لمحتلا ةد-دش ةBكB^سالm اًسا�Bأ عض •
{

 M�9كMeب ضBي`ت لولحمm ةل
10% 89

  .ب~^لا لBلقتل ما¡ح¥ب هط¤ر لvق ەالعأو همامق س£ك ل% لفسأ :
�أت •

{
9¦ك- ام ك-دل نأ نم د

 ةمامقلا مBلس§ دBعاوم ��9ب ةلصافلا تاMeفلا لالخ ةمامقلا لمحل ةمامقلا تا¢واح نم :
   .م¡حم ءاطغ اهب ة¢واح ل% نأو

9̈حأ • 89 فBصرلا �إ ةمامقلا ِ
 داوملاو ةمامقلا كرت مدع بج¢و .ةمامقلا مBلس§ دعوم نم نكمم تقو برقأ :

 عم ةمامقلا مBلس^ل ةدّدحم تاقوأ ب£تMeب كحصننو .��9تعاس نم �Mأل فBصرلا Kع ر¢ودتلا ةداعإل ةصّصخملا
 اًماعط حبصت :�اتلا¤و فBصرلا Kع ةمامقلا اهيف v¦eت :deلا ةBنمزلا ةMeفلا لBلقتل اهعم لماعتت :deلا لقنلا ةك̄®

 .ناMNفلل
 

 اً&موي صحفلا ءارجإ
89 ماعطلا لوانتل ةصّصخملا ةحاسملا صحفا •

9°اوأ وأ ةمامقلا ةقطنم وأ قلطلا ءاوهلا :
 اBًموي عراشلا راجشأ وأ عرزلا :

  .ناMNفلا دوجو Kع تامالع وأ ماعط ا-اقm دوجو مدع نمو اهتفاظن نم د�أتلل
   .ةفصرألا Nع ماعطلا لوانتل ةصّصخملا ةتقؤملا لIاHهلا لفسأ ةعقاولا ةقطنملا صحفل اً=ود; اًحا9صم مدختسا •
 ةحفا¡م ةك̄® نم بلطاف ،روحجلا وأ تالضفلا لاثملا لB`س Kع ،ناMNفلا دوجو Kع لدت تامالع تدجو اذإ •

  .هل ةمزاللا اهتامدخ م-دقتو ةقدm ل¡Bهلا صحف تافآلا
 

 تافآلا ةحفاEمل ةصخرم ةك@? عم لمعلا
 لخاد ةدوجوملا تافآلا ةحفا¡م لجأ نم تافآلا ةحفا¡مل ةصخرم ةك̄® عم دقاعتلا معاطملا :Kغشم Kع ��9عتي •

89 ناMNفلا Kع ةرطBسلل اهعم لماعتت :deلا تافآلا ةحفا¡م ةك̄® عم لمعلا كBلع بج¢و .معطملا
 لوانت ةقطنم :

89 ماعطلا
 .قلطلا ءاوهلا :

�أت •
{

 كرو¢µين ة-الوب ةئ³بلا Kع ظافحلا ةرادإ نم ةصخرم اهعم دقاعتت :deلا ةك̄~لا نأ نم د
 )Department of Environmental Conservation, DEC(. أتللو�

{
 وأ 4994-482-718 مقرلاm لصّتا ،د

 dec.ny.gov. ةرا¢Íب لّضفت
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نواعت نّواعت •
ً

 :Kغشم Kع بج¢و .اهئادأ بقارو هئارجإ د¢Ïت ام نأش{ اًحضاو نكو ،تافآلا ةحفا¡م ةك̄® عم اًقBثو ا
89 ماعطلا لوانتل ةصّصخملا ةحاسملا صحف معاطملا

89 تافآلا ةحفا¡م ةك̄® عم ةقدm قلطلا ءاوهلا :
 ةرا¢ز ل% :

 .ناMNفلا Kع ءاضقلل اهعم لمعلاو
dÑN 89تخت ناMNفلا تنا% اذإ •

 ةمدخ فاق3إ ك,لع بج,ف ،ماعطلا لوانتل صّصخملا ل¡Bهلا لخاد ش£عت وأ روحج :
DE ماعطلا لوانت

F تافآلا ةحفا¡م ةك̄® موقت نأ �إ اًتقؤم قلطلا ءاوهلا mع ءاضقلاK فلاMNةقطنملا ةجلاعمو نا. 
89 ةدوجوملا كتحاسم د-دجت �إ اًض-أ جاتحت دقو

  .ماعطلا لوانت ةمدخ فانئ^سا لvق ناMNفلا درطل قلطلا ءاوهلا :
 ةحفا¡مل بعالتلل ةمواقم موعط تاطحم بBكرت تافآلا ةحفا¡م ةك̄® نم بلطاف ،ةBلاع ةصنم ك-دل تنا% اذإ •

 مادختسا رظحُ¢و .ضراوقلا دوجو تامالع نع اًثحm ةقطنملا ةvقارمو ،ةصنملل :ÕÑراخلا طBحملا لوح ضراوقلا
89 ب×س^لاو هعv^ت ناMNفلل نكم- ثBح ،رثألا عب^ت قوحسم وأ نمآلا �Mغ معُطلا

 ث¢µلت �إ يدؤي امم ،ەراش^نا :
   .ماعطلا لوانت قطانم

 
 ةTUVقلا عراشلا راجشأ نع ناIJفلا داعHإ

 قاطن عيسوتب ةلهؤملا تاناحلاو معاطملل حمس[ \]Zلا( )ةحوتفملا معاطملا( Open Restaurant جمانرب دعاوق رظحت •
fg دعاقملا

 عراوشلاو ةماعلا تاحاسلاو ،تاحا9لاو ،ةHفلخلا تاحاسلاو ،ةفصرألا تارممو ،ةفصرألا Nع قلطلا ءاوهلا \
fg ةرجش يأل ماعطلا لوانpب ةصاخلا ضارغألا ةHطغت )ةحوتفملا

 دعُ, Nع اهدوجو وأ ،اهتسمالم وأ اهقوف لHلظتلا وأ عراشلا \
89 ةرجش يأ راوجm ل¡Bهلا عضو يدؤ¢و .ةنيدملا راجشأ نم ةرجش يأ نم ةدحاو مدق

 ناMNفلا طاشÛ ةدا¢ز �إ عراشلا :
 دوجو عنمل تاوطخ ذاختا كBلع بجBف ،عراشلا راجشأ نم لعفلاm اÏ¢vًق ماعطلا ل¡Bه نا% اذÞو .ةرجشلاm راÝ9إلاو
  .ةرجشلا ة-امحو ناMNفلا
o 89

89 روحج دوجو Kع لدت :deلا بوقثلا دوجو ةلاح :
 ةجلاعم تافآلا ةحفا¡م ةك̄® نم بلطا ،عراشلا راجشأ :

 .بعالتلل ةمواقم موعط تاطحم بBكرت وأ ناMNفلا روحج
o -كرت نكمBلس شامق ةعطق بßBش( ةv1 اهلوط ةكà2 اق حطسك )16 اهكمسو ةنفلجم ،ةصوبm89 ذافنلا ل

: 
 ثBح ،ةBندعملا جاBسلا مدختس§ الو .ةجلاعملا ءارجإ دعm روحجلا �إ ةدوعلا نم ناMNفلا عنمل راجشألا رفح
  .ةلوهس{ اهقاMeخا ناMNفلل نكم-

89 هBفMeلاو تاهM99تملا ةرادإ نم راجشألا لامعأm صاخ حــــ̈¢ت Kع لوصحلا لمعلا اذه بلطتي §
: 

NYC )NYC Department of Parks and Recreation( ع لوصحلل بلط م;دقتلوN لَضفت ،حــــ=�ت 
 nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application. ةرا=�ب

o غ وأ جاجزلا وأ تنمسألا مدختس§ الM89 ةرطخلا داوملا نم اه�
 ةرجشلل ر9̈لا ب×س§ دق :deلاو ،ةرجشلا ضوح :

89 رفحت دق :deلا ةفBلألا تاناويحلا وأ
89 ةرجش يأ تBبæت اًتاm اًعنم عµنممو .ضوحلا :

 .تنمسألاm عراشلا :
o حملا قطانملا ف}ظنBةط mثك ةرجشلاM�ًوأ ةرجشلا قوف ةمامقلا عضت الو ،ا mاهنم برقلا. 
o 89 ماعطلا لوانتل صّصخملا نا¡ملا لقنا

 Open جمانرب دعاوقل لاثتمالل هقسM�ّ Ûغ وأ قلطلا ءاوهلا :
Restaurant غت ماعطلا لوان^ب ةصاخلا ضارغألا تنا% اذإç: 89 ةرجش يأ

لظت وأ عراشلا :
{

 ،اهسمالت وأ اهقوف ل
   .ةنيدملا راجشأ نم ةرجش يأ نم ةدحاو مدق دعK mُع دجوت وأ

 
 تافآلا عنمل اXد_دجت وأ ماعطلا لYا&X ءانب

 وأ ضراوقلا هBف dÑNتخت نا¡م يأ - ضراوقلل "ىوأم" ماعطلا لوانت ل¡Bه نع ةجتان ةغراف ةحاسم يأ حبصت دق •
 لخاد ةدوجوملا ةحاسملاو ماعطلا لوانت ل¡Bه لفسأ ةدوجوملا تاوجفلا كلذ نمضت¢و .هBف اهشاشعأ :d9بت

 ةلوهس{ ةحاتم قطانملا ەذه نوكت نأ بج- ،تافآلا ةحفا¡ملو .ةغراف ةBلخاد ةحاسم Kع يوتح- نا% اذإ ،هناردج
 ةBضرألا تاغارف �إ لوصولا نكم- ثBحm ةBلاتلا تاد-دجتلا ءارجإ وأ كل¡Bه ءانب كنكم¢و .فBظنتلاو صحفلل
 :ناردجلاو

o حمسا mضرأ لفسأ ̈فلا رورمBه عنمت الأ بج¢و .سولجلا قطانم تاBاëم لوصو ماعطلا لوانت لBەا 
 .فBصرلا لوط Kع اهقفدت وأ فBصرلا �إ راطمألا
o -فخ باوبأ ءانب كنكمBلصفم ةB89 يولعلا بناجلا نم ة

 ةق¢Ïطm صحفلا ءارج¥ب حامسلل ل¡Bهلا ةصنم :
  .لهسأ
o ماسملا ��9ب ةحوتفم ناردجلا كرتاM� ع لوصحللK قت ةصوب 16 ەردق عافتراÏ¢vًا.   
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o 89
89 روحج دوجو Kع لدت :deلا بوقثلا دوجو ةلاح :

9°اوأ :
 كحصننف ،ل¡Bهلا لوح ةدوجوملا عرزلا :

   .ءاملاm ءولمم زجاح وأ تBبæت ةادأm اهلادv^ساو لماîلاm ناMNفلا شاشعأو ة¤Meلا نم تا¢واحلا غــــ¢Ïفتب
o أت�

{
 دنع اM�ًثك دBلا لسغو ،ءاملل ةمواقم تازافق ءادترا Kع اًمئاد نوصرحت كلمع مقاط وأ كنأ نم د

 Kع تازافقلا ەذه عّزوو .اهتالضفو ضراوقلا لوبب ةثولم نوكت دق :deلا داوملا وأ ة¤Meلا عم لماعتلا
 .��9فظوملا

 
 رداصملا

 :تافآلا نم ة-اقولا نع تامولعملا نم د¢Íملا Kع عالّطالل •
o https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-

owner.page  
9°اجملا ب¢ردتلل •

 :اهيلع ةرطBسلاو ناMNفلا نم ة-اقولا Kع :
o Rat Information Portal )نو]��لإلا ة,اوبلاHنا��فلا نع تامولعملا, ةصاخلا ة(: nyc.gov/rats 
o Rat Academy Training )أ لالخ نم ب=ردتلاIم;داHنا��فلا ةحفا�م ة(:  

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page  
  Open Restaurants: جمانرب نع تامولعملا نم د¢Íملا Kع فّرعت •

o nyc.gov/openrestaurants 
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