ما هذا؟
تصدر )Fire Department of New York (FDNY
شهادات الصالحية ( )COFألنواع عديدة من المهن
الخطرة .نحن نوفر اختبارات لألفراد المتقدمين لضمان
معرفتهم باالستخدام اآلمن ،والتخزين ،والتعامل مع المواد
الخطرة في مكان عملهم.

الخريطة
مقرات  Fire Departmentالرئيسية
مدخل Flatbush Avenue

نحن نساعد المتقدمين مثلك من خالل توفير المواد الدراسية
والتوجيهات األخرى لضمان االلتزام والحفاظ على السالمة.

www.nyc.gov/fdny

بمقتضى ( New York City Fire Codeقوانين
حرائق مدينة نيويورك) ،يلزم توفر شهادة  COFمن أجل:
التصنيع ،أو التخزين ،أو التعامل ،أو االستخدام ،أو
الصيانة ،أو الفحص ،أو االختبار ،أو النقل ،أو التنفيذ ،أو
التشغيل لبعض المواد ،أو التشغيل ،أو المرافق .يمكن أن
تكون شهادات  COFلإلشراف العام أو لإلشراف
الشخصي على المواد ،أو التشغيل ،أو المرافق.

مدخل
Flatbush Ave

األعمال

تسري غالبية شهادات  COFلمدة  3سنوات .يمكنك قراءة
المزيد حول  COFفي القسم  FC 113من قوانين الحرائق.

•

الحصول على
Certificate of
Fitness, COF

اطلع على القائمة الكاملة لشهادات COF
ومتطلبات الحصول عليها أو تجديدها من
خالل www.nyc.gov/fdny

(شهادة صالحية) من

Fire Department

غير مسموح بدخول أسلحة ،أو أدوات ،أو أوعية إلى البناية.

FIRE DEPARTMENT - CITY OF NEW YORK
9 METROTECH CENTER - BROOKLYN, NEW YORK 11201

دليل التعليمات
Arabic

كيف يمكنني
الحصول عليها؟

األسئلة المتداولة
كيف يمكنني أن أعرف أنني أحتاج إلى شهادة COF؟ اتصل
برقم  311أو اسأل صاحب العمل لديك .قد يخبرك أحد
المفتشين أو أحد رجال اإلطفاء بأنها مطلوبة للعمل الذي تقوم
بتنفيذه.

بالنسبة إلى * ،Certificates of Fitnessاحصل
على خطاب توصيات حالي وموقع من جهة العمل يوضح
نوع العمل الخطر الذي تؤديه.

ماذا لو احتجت إلى الحصول على شهادة  COFقبل الحصول
على وظيفة؟ قم بخوض االختبار وسيتم إعطاؤك خطابا من
 FDNYيمكن تقديمه إلى أصحاب العمل المستقبليين.

استكمل استمارة التقديم ،واحصل على معرف صادر من
جهة حكومية مع توفر طريقة الدفع** .

كيف يمكنني التحضير لالختبار؟ تتيح  FDNYمواد الدراسة
بالمجان على موقع الويب الخاص بها.

اختر اختبارا يستند إلى الكمبيوتر وقم بخوضه في أحد
مقراتنا الرئيسية في بروكلين( .ال يوجد موعد لخوض أحد
االختبارات بداية من يوم اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 8
ص حتى الساعة  2:30م ***) .يتم خوض االختبارات
باللغة اإلنجليزية فقط.

كم تبلغ المدة المطلوبة للدراسة لخوض االختبار؟ يعتمد ذلك
على مستوى خبرتك ،وسجلك ،وتعليمك ،ونوع العمل الذي
تقوم بتنفيذه.
هل توفر  FDNYدورات تجهيزية؟ ال .ونحن ال نعتمد أي
دورات تجهيزية خارجية.

يتم إعطاء نتائج االختبارات فور انتهاء االختبار ،جنبا إلى
جنب مع بطاقة .COF
* إذا لم يكن لديك خطاب توصية ،فستتلقى خطاب FDNY

مؤقتا يوضح خوضك لالختبار.

هل يتم خوض االختبارات باستخدام القلم الرصاص والورقة؟
ال .االختبارات يتم خوضها من خالل الكمبيوتر ،ويتم استخدام
تقنية شاشة اللمس.
نموذج لبطاقة .(COF) Certificate of Fitness

إذا لم أشعر باالرتياح لخوض االختبار باللغة اإلنجليزية ،فهل
يمكنني إحضار قاموس؟ نعم .القواميس الورقية هي المورد
الوحيد الذي يمكن استخدامه لخوض االختبارات .غير مسموح
باستخدام أوراق خارجية ،أو كتب ،أو أجهزة إلكترونية أثناء
االختبار.

** تتوفر استمارات التقديم إلى  COFعبر اإلنترنت .سنقبل
رخصة القيادة ،أو جواز السفر ،أو  .IDNYCتتكلف غالبية
االختبارات  25دوالرا ،ويمكن دفع المبلغ نقدا ،أو بشيك،
أو بأمر مالي ،أو بواسطة بطاقة ائتمانية ،أو بطاقة اعتماد
(بالنسبة لبطاقات االئتمان ،يتم إضافة  %2.49تمثل رسوم
مالءمة) .يمكنك أيضا خوض اختبارين في كل يوم.

كم يبلغ عدد األسئلة الموجودة في االختبار وكم تستغرق؟
تتضمن غالبية االختبارات ما بين  25 - 20سؤاال .يستغرق
االختبار ساعتين على األقل إلتمامه بالكامل.

*** يتم غلق مكتبنا خالل اإلجازات .إذا لم تكن قادرا على
الحضور سيرا على األقدام ،فقم بترتيب موعد من خالل
االتصال على رقم .718-999-1988

كم تبلغ تكلفة خوض االختبار؟ تصل غالبية التكلفة إلى 25
دوالرا .لالطالع على قائمة كاملة برسوم االختبارات ،انتقل
إلى موقع  FDNYعلى الويب.

