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 األسئلة المتكررة حول نقاط التفتیش
 
 

 لماذا شرعت بلدیة مدینة نیویورك في إقامة نقاط التفتیش العشوائیة؟ 
 نقاط التفتیش ھذه ھي أداة تعلیمیة مصممة لضمان فھم المسافرین لقیود السفر في والیة نیویورك واالمتثال لھا. 

 
الت ومعد )COVID-19(من خالل التضحیات الھائلة والمثابرة، خفضت مدینة نیویورك انتقال عدوى مرض 

االختبارات اإلیجابیة لإلصابة بھ إلى مستوى من بین أدنى المستویات في البالد. ال یمكننا أن نتخلى عن حذرنا 
 اآلن.

 
 ما قیود السفر في مدینة نیویورك؟

 ساعة في أي والیة 24یشترط قانون والیة نیویورك على أي شخص یدخل والیة نیویورك وقد أمضى أكثر من 
 القیام بما یلي: )Restricted State List( قائمة والیة نیویورك للوالیات الخاضعة لقیود السفر مدرجة على

 .إكمال نموذج صحة المسافر بوالیة نیویوركالتسجیل من خالل  .1
الخضوع للحجر الصحي (البقاء في منزلك أو في المكان الذي تقیم فیھ باستثناء الخروج في حاالت الطوارئ أو لطلب الحصول  .2

قائمة  یوم للسفر داخل إحدى الوالیات المدرجة علىیوًما من آخر  14على الرعایة الطبیة أو لمغادرة الوالیة) عند الوصول لمدة 
 الوالیات الخاضعة لقیود السفر.

 یجب على العاملین األساسیین القادمین للعمل في نیویورك من والیة مدرجة على قائمة الوالیات الخاضعة لقیود السفر اتباع  .3
  .)State Department of Health(الخاص بإدارة الصحة بالوالیة  التوجیھ

 
 من الذي یتعین علیھ الخضوع لقیود السفر الخاصة بمدینة نیویورك؟

 یوًما. 14في آخر  علىقائمة والیة نیویورك للوالیات الخاضعة لقیود السفرساعة في أي والیة مدرجة  24أي فرد قضى أكثر من 
 ى والیات أخرى، وكذلك األشخاص الذین یزورون والیة نیویورك.وھذا یشمل سكان والیة نیویورك الذین سافروا إل

 
 أین یمكنني معرفة ما إذا كانت الوالیة التي سافرت إلیھا مدرجة على قائمة والیة نیویورك للوالیات الخاضعة لقیود السفر؟ 

 . قائمة والیة نیویورك للوالیات الخاضعة لقیود السفرقُم بزیارة الرابط: 
 
 14أنا من سكان مدینة نیویورك. ھل یجب علّي إكمال نموذج صحة المسافر في والیة نیویورك والخضوع للحجر الصحي لمدة 

 یوًما؟ 
نعم، أنت مطالب بملء النموذج إذا كنت تدخل نیویورك من والیة مدرجة على قائمة الوالیات الخاضعة لقیود السفر، وسافرت إلى 

ساعة في تلك الوالیة. یجب أن  24أي والیة مدرجة على قائمة والیة نیویورك للوالیات الخاضعة لقیود السفر وقضیت أكثر من 
 إدارة الصحة بالوالیة. توجیھیتبع العاملون األساسیون 

 
 ماذا سیحدث عند نقاط التفتیش؟

قائمة والیة نیویورك للوالیات الخاضعة ساعة في أي والیة مدرجة على  24سیتم سؤال األشخاص عما إذا كانوا قد قضوا أكثر من  .1
 یوًما. 14في آخر  لقیود السفر

ویمكن  عبر اإلنترنت إذا كانت اإلجابة بنعم، فسیُطلب من الفرد إكمال نموذج صحة المسافر في والیة نیویورك. النموذج متاح .2
 تعبئتھ في أقرب وقت ممكن، قبل یوم واحد من الوصول إلى مدینة نیویورك، أو عند نقطة التفتیش.

 
 كم من الوقت سیتم توقیفي؟

 دقائق. یمكنك تجنب ھذا التأخیر عن طریق ملء النموذج 5نموذج التسجیل أقل من فقط لبضع دقائق. یستغرق استكمال 
 في أقرب وقت ممكن، قبل یوم واحد من وصولك إلى مدینة نیویورك. عبر اإلنترنت

 
  التفتیش؟من یقوم بإدارة نقاط 

 مكتب شریف مدینة نیویورك بالتنسیق مع وكاالت إنفاذ القانون األخرى. 
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 ما الدلیل الذي یمكنني إبرازه إلثبات أنني قمت بإكمال نموذج صحة المسافر في والیة نیویورك؟
وقت ممكن، قبل یوم واحد یجب أن تأخذ لقطة شاشة لصفحة التأكید فور إكمالك النموذج. للتذكیر، یجب إكمال النموذج في أقرب 

 من وصولك إلى مدینة نیویورك.
 

 ماذا لو كنت سأمر فقط عبر مدینة نیویورك ولن أتوقف فیھا؟
ساعة في أي والیة مدرجة على قائمة  24ال یزال یتعین علیك إكمال نموذج صحة المسافر في والیة نیویورك إذا قضیت أكثر من 

 یوًما. 14السفر في آخر  والیة نیویورك للوالیات الخاضعة لقیود
 

 ماذا یحدث إذا لم ألتزم بقانون الوالیة ولم أقم بالتسجیل و/ أو الحجر الصحي؟
. ومع ذلك، في حاالت استثنائیة حقًا لعدم )COVID-19(نحن نعلم أن الجمیع سیتعاونون لصالح الصحة العامة وإبطاء انتشار مرض 

  األفراد لدفع غرامات كبیرة.االمتثال، وفقًا لقانون الوالیة، قد یتعرض 
 

  ماذا سیحدث إذا رفضت استكمال نموذج صحة المسافر؟
بكل التعاون. سیتم تزوید جمیع المسافرین لقد قدم سكان مدینة نیویورك تضحیات ھائلة الحتواء انتشار ھذا الفیروس، ونتوقع منھم 

 زمین فقط في الظروف القصوى حقًا.فرصة ممكنة إلكمال النموذج. ستفرض غرامة على األفراد غیر الملت
 

 ؟ اما ھي نوعیة الھویة، إن وجدت، التي سیُطلب مني إظھارھ
ستكون نقاط التوقف ھذه سریعة وتعلیمیة. في الغالب، قد یُطلب من المسافرین إظھار المستندات الالزمة لقیادة السیارة بموجب 

 قانون والیة نیویورك (مثل بطاقة تسجیل السیارة). 
 

  تسجیل حالة الھجرة؟ سیتم طلب/ھل 
 ال.

 
  ھل سیتحدث الشخص الذي یستوقفني لغتي؟

 سنوفر خدمات الترجمة الفوریة في نقاط التفتیش.
 

  أین ستتمركز نقاط التفتیش؟
 . @NYCSHERIFF سینشر مكتب الشریف یومیًا مواقع نقاط التفتیش على تویتر:

 
 المفیدة؟ بعض الموارد ما

األسئلة المتكررة بخصوص: قیود الحجر الصحي المفروضة على المسافرین الذین یصلون إلى والیة نیویورك بعد السفر خارج 
 الوالیة

 )COVID-19(إرشادات والیة نیویورك للسفر خالل جائحة 
  على المسافرین الذین یصلون إلى والیة نیویورك بعد السفر خارج الوالیة قیود الحجر الصحي المفروضة
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