
 
 

 الحالقة وصالونات الشعر تصفیف وصالونات الشعر لمصففي مفیدة معلومات
 

 :بھا درایة على تكون أن یجب شائعة انتھاكات
 نقطة عند التسجیل مراحل من مرحلة كل في بھا الخاصة االسترداد سیاسة نشر الصغیرة الشركات على یتعین - األموال استرداد سیاسة نشر عدم •

 الغرامة قدر یتراوح". االسترداد ممنوع" نصھا عالمة وضع یجب األموال، استرداد عدم ھي السیاسة كانت إذا حتى. مدخل كل عند أو البیع
 .37  -5 المادة 6 عنوان :نیویورك مدینة قواعد :القانون. أمریكي الردو 500-50 بین االمتثال لعدم المحتملة

 بد ال العناصر، لمعظم بالنسبة. للعیان واضحة للسعر بعالمات ممیزة للبیع معروضةال العناصر تكون أن یجب - بوضوح المنتجات أسعار تحدید عدم •
 دوالًرا 250-25 بین االمتثال لعدم المحتملة الغرامة قدر یتراوح. العنصر فیھ المعروض المكان في عالمة على بیانھ أو بالعنصر السعر إرفاق من

 .708-20 المادة نیویورك لمدینة اإلداري القانون :القانون. أمریكیًا
 المشتریات طلب عند وكذلك أمریكیًا دوالًرا 20 تتجاوز التي مشتریاتھم نظیر استالم إیصاالت لعمالءا إعطاء من بد  ال - استالم وصل إعطاء عدم •

 مدینة قواعد :القانون. أمریكي دوالر 500-50 بین االمتثال لعدم المحتملة الغرامة قدر یتراوح. أمریكیًا دوالًرا 20-5 بین سعرھا یتراوح التي
 .)ج(32-5 المادة 6 العنوان :نیویورك

 األسعار قائمة شرن من بد ال. الخدمات تلك وأسعار الخدمات أنواع فیھا مبین أسعار قائمة - وأسعارھا الخدمات أنواع بھا أسعار قائمة نشر عدم •
 األسعار قائمة كانت إذا. األوامر تلك مثل وضع) أماكن( مكان في أو/و النقدیة المدفوعات تسجیل ماكینة من بالقرب بوضوح عرضھا أو بوضوح

 تشمل وأن ألسعارا اختالف سبب على تنص أن من بد فال ،"وحتى" سعر على تنص أو") أمریكي دوالر...من تبدأ" مثالً ( للرسوم أدنى حد على تنص
 6 العنوان :نیویورك مدینة قواعد :القانون. أمریكي دوالر 500-50 بین االمتثال لعدم المحتملة الغرامة قدر یتراوح. األسعار نطاق
 .)أ(70-5 المادة

 نیویورك ووالیة نیویورك مدینة من كل تستلزم – نیویورك ووالیة نیویورك مدینة قانون بموجب حالقة صالون بتشغیل تصریح على الحصول عدم •
-200 بین قدرھا یتراوح: االمتثال لعدم المحتملة الغرامة. نیویورك مدینة في حالقة صالون لتشغیل الحالي الوقت في سارٍ  تصریح على حصولك

 مدینة في الصحة قانون ,)أ(5.04 المادة نیویورك مدینة في الصحة قانون ,163.03 قانون .نیویورك مدینة إدارة :القانون. أمریكي دوالر 0002
 .432 المادة 28 فصل األعمال، إدارة قانون نیویورك قوانین ,)ب(3.11 المادة نیویورك
o على نیویورك مدینة في تصریح على الحصول طلب یتوفر: 

form.pdf-standard-sbs/314chttps://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ 
o لدفع. الدفع مستحقة غرامات علیك كان إذا بذلك القیام تستطیع فلن بك، الخاص نیویورك مدینة تصریح تجدید إلى بحاجة كنت إذا 

 /now/pay.page-site/finance/payhttps://www1.nyc.gov :زیارة یُرجى غراماتك،
 

 ):OATH( االستماع وجلسات اإلداریة المحاكمات مكتب في استماعك جلسة في التامة المشاركة
 استماع جلسات في مجانیة ترجمة خدمات تتوفر االستماع؟ جلسة في فوري مترجم اصطحاب یمكنني فھل. األولى لغتي لیست اإلنجلیزیة اللغة •

OATH. 
 بإدالء االستماع جلسات مسئولي بعض یسمح وقد. بذلك یسمح االستماع جلسة مسئول دام ما نعم، استماعي؟ لجلسة شاھد احضار یمكنني ھل •

 .الھاتف عبر بشھاداتھم الشھود
 أشخاص من علیھا الموقع توالبیانا الصور ذلك یشمل. قضیتك في ویفیدك سیساعدك بأنھ توقن دلیل  أي تقدیم یمكنك تقدیمھا؟ یمكنني التي األدلة ما •

 .ال أم بالرسوم صلة ذات األدلة كانت إذا ما االستماع جلسة مسئول سیقرر. الفیدیو ومقاطع االستماع جلسة في حاضرین غیر
 منسقو بھ یعمل مساعدة مركز لدیھا OATH نعم، استلمتھا؟/استلمتھ  الذي االستدعاء) أوامر( أمر فھم على لمساعدتي بشخص االستعانة یمكنني ھل •

 أي تصحیح وكیفیة المحتملة، والغرامات االستماع، جلسة عملیة وسیر دفعھا، الواجب الرسوم وبیان مقابلتك یمكنھم الذین اإلجرائیة العدالة
 .األمور من وغیرھا انتھاكات،

 یوافق ولم OATH استماع جلسة الجانبین/الطرفین من أيٍ  حضور الةح في االستماع؟ جلسة  مسئول  قرار على أوافق  لم  إذا  فعلھ یمكنني  الذي  ما •
 وحدة وستقرر. OATH لمكتب التابعة  االستئنافات لوحدة استئناف تقدیم القرار من المستاء للطرف یحق االستماع، جلسة مسئول قرار على

 إذا وما السجل على معتمًدا كان إذا وما الوقائع أو القانون في  ءأخطا بھ االستماع جلسة مسئول قرار كان إذا ما OATH لمكتب التابعة االستئنافات
 .ال أم بالقانون مؤیدة المفروضة العقوبات كانت

 
 الجمعة إلى االثنین من ،OATH مواقع من موقع أي في OATH مساعدة مركز موظفي مع شخصیًا التواصل یُرجى المساعدة، من المزید على للحصول

 اإللكتروني البرید طریق عن أو 0845-436 (212) رقم ھاتف على -مساءً  5:00 وحتى صباًحا 8:00 الساعة من
.Manhelpcenter@oath.nyc.gov 

 
 

 

Brooklyn                                        
9 Bond Street, 6th Floor                  
Brooklyn, NY 11201                          
 

Manhattan                                        
66 John Street, 11th Floor                     
New York, NY 10038                             
 

Queens                                     
31-00 47th Avenue                              
Long Island City, NY 11101             
 

Staten Island 
350 St. Marks Place 
Staten Island, NY 10301 
 

Bronx                                         
260 E. 161st Street                            
Bronx, NY 10451                             
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