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 اللغوي الوصول

 
 نیویورك مدینة في اإلنجلیزیة یتقنون ال الذین السكان

 یأتي. مختلفة دولة 200 من أتوا الذین األجانب من منھم مالیین 3 من أكثر ألن وذلك السكان، في تنوًعا العالم مناطق أكثر أحد نیویورك تعد
 .مختلفة لغة 200 من أكثر ویتحدثون األرضیة الكرة في زاویة كل من نیویورك سكان

 
 اللغة یتقنون ال تقریبًا شخص ملیون 1.8 أو% 25 أن كما المنزل، في اإلنجلیزیة غیر لغة نیویورك سكان جمیع نصف من یقرب ما یتحدث

 .اإلنجلیزیة
 

 فبرایر في المدینة لسمج أقر لذلك، واستجابة. األحیان أغلب في صعبًا المدینة حكومة مع التعامل یكون قد السكان، ھؤالء إلى وبالنسبة
. الخدمات وتلقي للتواصل اإلنجلیزیة اللغة یتحدثون ال لمن فرص بتوفیر المدینة ھیئات جمیع طالب والذي ،30 رقم المحلي القانون 2017
 إلى عىتس التي اللغوي الوصول خطة) Department of City Planning( المدن تخطیط دائرة وضعت ،30 رقم المحلي للقانون وامتثاًال 
 .حیویة األكثر خدماتنا إلى الفعال الوصول ضمان

 
 المدن تخطیط لدائرة التابعة اللغوي الوصول خطة( NYC Department of City Planning Language Access Plan استعرض

 .)نیویورك مدینة في
 

 استطالع بیانات( n Community Survey DataAmerica عبر اإلنجلیزیة اللغة یتقنون ال الذین نیویورك سكان عن معلومات تتوفر
 ).األمریكي المجتمع

 
 اإلنجلیزیة اللغة یتقنون ال الذین نیویورك لسكان متوفرة المدن تخطیط دائرة خدمات

 أمام عائقًا ةاللغ تمثل أال لضمان المدن تخطیط دائرة وتسعى نیویورك، في األراضي استخدام قرارات في مھًما جانبًا العلنیة المشاركة تعد
 التحدث یتقنون ال لمن تحدیًدا المتوفرة والخدمات المدن، تخطیط دائرة تقدمھا التي والخدمات اإلجراءات عن معلومات أدناه تجد. المشاركة

) ترجمة( "Translate" اختیار خالل من متاحة المدن تخطیط لدائرة اإللكتروني الموقع أقسام جمیع أن مالحظة یرجى. اإلنجلیزیة باللغة
 .للدائرة اإللكتروني الموقع أعلى في

 
 المدن تخطیط ھیئة في الشھادة

 
) والتایوانیة والكانتونیة الماندرین تشمل( والصینیة واإلسبانیة اإلنجلیزیة باللغة الشھادات المدن تخطیط ھیئة تقبل :للتحدث التسجیل 

 كل على).  المدینة مستوى على المعینة اللغات( والبولندیة والفرنسیة واألوردیة والعربیة والكوریة الھایتیة والكریولیة والبنغالیة والروسیة
 مكتب في المتوفر التحدث نموذج یمأل أن التقویم ھذا في" العامة االستماع جلسات" تحت المدرجة البنود بخصوص لتحدثا في یرغب من

 خمسة أول إلى االستماع سیتم. العمومیین للموظفین التحدث أولویة وستُمنح.  االستماع جلسة یوم في االستماع جلسات غرف خارج العاملین
 االستماع جلسة ستسیر.  المعارضة من متحدثین خمسة إلى االستماع یتم أن قبل شھادتھم إلكمال فرصة على وسیحصلون مؤیدین متحدثین

 العثور الھیئة طاقم فسیحاول الفوریة، الترجمة خدمات إلى بحاجة كنت إذا. التحدث في دورھم الحاضرین جمیع یأخذ أن إلى النحو ھذا على
 حالة في. الھیئة رئیس لتقدیر وفقًا الترتیب ھذا اتباع دون فوري مترجم بصحبتھم الذین المتحدثین مناداة وستتم. أجلك من فوري مترجم على
 .الحق تاریخ في الھیئة إلى الترجمة وستُقدم شھادتك تسجیل سیتم.  حال أیة على شھادتك تقدیم یمكن فوري، مترجم توافر عدم

 
 فسیشیر فوري، مترجم یتوفر لم وإذا. المنصة إلى ھو فسیصحبك فوري، مترجم وفرت وإذا. المنصة من اقترب اسمك، مناداة عند: الشھادة
 فرصة على اآلخرون یحصل ولكي. المیكروفون في بوضوح التحدث یرجى. فیھ شھادتك تبدأ أن ینبغي الذي الوقت إلى الھیئة رئیس

 أما. دقائق خمس فوري مترجم لدیھم الذین المتحدثون سیُمنح. دقائق ثالث في مالحظاتھم بحصر المتحدثین جمیع مطالبة تتم للتحدث،
 في المدن تخطیط لھیئة الشھادة ترجمة وستتم دقائق ثالث فسیُمنحون ،)اإلنجلیزیة غیر( األصلیة بلغتھم الشھادة یختارون الذین المتحدثون

 .وقتك انتھاء إلى الجرس صوت وسیشیر. الحق وقت
 

 یستطیع ال ولكنھ التقویم ھذا في بند حول نظره وجھة على الھیئة اطالع أو الحقائق تقدیم في رغبی شخص ألي یجوز: اإللكترونیة التعلیقات
 في الموجود المدن تخطیط ھیئة تعلیقات نموذج باستخدام إلكترونیًا تعلیقاتھ یرسل أن العلنیة، االستماع جلسة في التحدث في یرغب ال أو

 .المدینة مستوى على المعینة باللغات التعلیقات قبول یمكن. المدن تخطیط ائرةلد اإللكتروني للموقع العام االجتماع صفحة

https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/about/language-access/lap_dcp.pdf?r=0818
https://www1.nyc.gov/site/planning/data-maps/nyc-population/american-community-survey.page


2 
 

 ولكنھ التقویم، ھذا في بند حول نظره وجھة على الھیئة اطالع أو مكتوبة حقائق تقدیم في یرغب شخص ألي أیًضا یجوز: المكتوبة التعلیقات
 جلسات غرف خارج الموجود المكتب إلى یعیده ثم التالي النموذج یمأل أن العلنیة، االستماع جلسة في التحدث في یرغب ال أو یستطیع ال

 .اإللكتروني بالبرید المدینة مستوى على المعینة باللغات المكتوبة تعلیقاتھ یرسل أو االستماع،
 

City Planning Commission 
Floor st31 –Calendar Information Office  

120 Broadway 
 New York, NY 10271 

 
 الفوریة الترجمة احتیاجات لتلبیة نخطط بینما بالصبر التحلي منك ونطلب المتطوعین، الفوریین المترجمین خدمات على اللجنة تعتمد

 اللغوي التواصل منسق مع التواصل یرجى وشیكة، استماع جلسة في الفوریة الترجمة خدمات بطلب للھیئة مسبق إشعار لتقدیم. بك الخاصة
 اإللكتروني والبرید 3676-720 (212) الرقم على المساعد، المستشار أنسویني، دومینیك المدن تخطیط دائرة في

danswin@planning.nyc.gov. 
 
 التقنیة المساعدة 
 

  اإلداریة المنطقة في مكاتبنا خالل من مباشرة مساعدة توفیر عبر للعامة األراضي واستخدام التخطیط معلومات المدن تخطیط دائرة توفر
 .اإللكتروني الموقع عبر للعامة إضافیة معلومات تتوفر. بالتقسیم الخاص المساعدة ومكتب

 
 فوریین مترجمین استخدام مع اإلنجلیزیة، باللغة التحدث یتقنون ال من لمساعدة مجھزة المدن تخطیط في العامة المساعدة مكاتب جمیع

 .الھاتف عبر أو المكتب داخل متطوعین
 

 .لمساعدتك مناسبًا فوریًا مترجًما العمل طاقم یحدد بینما بالصبر التحلي یرجى. المدینة تخطیط مكاتب مع التواصل بمعلومات قائمة ھنا توجد
 

 التقدم عملیة
 

 وتأھلھ التقسیم قرار مع المقترح التطور توافق یعني مما سلیمة، تطورات ھي نیویورك مدینة تشھدھا التي التطورات أغلب  
  التي التعدیالت أو خاصة، موافقات أو مراجعة تتطلب التي المشروعات أن إال. المباني دائرة قبل من بناء تصریح لىع للحصول

 
 .المدن تخطیط وھیئة الدائرة مراجعة إلى بحاجة القائمة التقسیم لوائح في تتم

 تراجع ،ULURP أو لألراضي الموحد االستخدام مراجعة إجراء باسم والمعروفة ما، لطلب الرسمیة العامة المراجعة بدء وقبل
 وبدایة DCP مع الطلب لمقدم اتصال أول بین الزمنیة الفترة ھذه وتسمى. اكتمالھ من للتأكد الطلب ھذا المدن تخطیط دائرة

ULURP في األراضي استخدام مراجعة: متوازیتین مراجعتین على المسبق االعتماد عملیة تنطوي. المسبق االعتماد بعملیة 
 قد التي المحتملة التأثیرات عن الكشف ھو منھا الغرض بیئیة ومراجعة التقنیة، الناحیة من تھودق الطلب اكتمال لضمان الطلب

  المراجعة عملیة في البدء یمكن المتزامنتین، المراجعتین ھاتین اكتمال بمجرد. التأثیرات ھذه وتحلیل التطویر مقترح عن تنتج
 .للطلب العامة

 
 .الطلبات تقدیم عملیة يف الخطوات على عامة نظرة الصفحة ھذه تقدم

 
  عقارك في بھ المسموح فھم :1 الخطوة

 .عقارك في بھ المسموح لفھم المدن تخطیط دائرة موارد على اطلع
 

 المسبق االعتماد عملیة بدء :2 الخطوة
 .سبقالم االعتماد عملیة لبدء استعداد على تصبح التطویر، بمقترح یسمح ال القائم التقسیم أن تحدد أن بمجرد 
 

 البیئیة والمراجعة األراضي استخدام مراجعة طلبات تحضیر :3 الخطوة

file:///G|/Dominick/Language%20Access%20Plan/website%20materials/language%20access%20summaries%20to%20post/danswin@planning.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/planning/about/contact-us.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/index.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step5-ulurp-process.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step1-what-allowed.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step2-begin-process.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step3-preparation-applications.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step2-begin-process.page
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 األراضي استخدام طلبات تحضیر في البدء یمكنك البیئیة، المراجعة ومستوى األراضي استخدام إجراءات تحدید بمجرد 
 .تعبئتھا قبل وتراجعھا الطلبات مسودة المدن تخطیط دائرة تراجع وسوف. البیئیة والمراجعة

 
  الرسوم ودفع الطلب تقدیم :4 الخطوة
 .المدن تخطیط ائرةد إلى رسمي بشكل تقدیمھ یمكنك بھ، المرتبطة الرسوم ودفع الطلب مراجعة وبمجرد

 
 ULURP عملیة :5 الخطوة

 عملیة ینظم والذي نیویورك، مدینة في لألراضي الموحد االستخدام مراجعة إجراء إلى تخضع أن یجب الطلبات، على للموافقة 
 إلى بالنسبة أما. اكتمالھ على تشھد أن المدن تخطیط دائرة على یتعین ،ULURP عملیة في الطلب یدخل ولكي. العامة المراجعة

 .علیھا والموافقة بمراجعتھا الھیئة مجلس رئیس أو المدن تخطیط دائرة قیام فیلزم ،ULURP طلبات
 

 التقسیم خلفیة
 

 ولماذا؟ التقسیم تأسس متى
 

 للتخطیط رئیسیة كأداة التقسیم
 

 و الصحي الصرف وتحسین المساكن تشیید خالل من التخطیط على العامة الصحة تركیز إلى وأوروبا األمریكتین عبر التصنیع عملیة دفعت
 ھذا شھد. والكفاءة االقتصادي النمو لتحقیق المناطق تقسیم خالل من المدن لتقسیم مناسبة طریقة ووجود الرفاھیة توفیر – األخص على –

 .مھني كمجال الحضري التخطیط بدایات العصر
 

 سلطة تُستمد. التخطیط سیاسة فیذلتن رئیسیة أداة المناطق تقسیم یعد الممتلكات، ومصادرة والضرائب المیزانیة على المدینة سلطة جانب وإلى
 عبر التاریخیة األھمیة ذات األماكن وحمایة التكلفة، منخفضة المساكن وتعزیز وضخامتھا، المباني كثافة استخدام تقنین في نیویورك مدینة
 .والرفاھیة العامة حةالص تعزیز إلى تھدف بطریقة األراضي استخدام تقنین سلطة البلدیات تمنح والتي الوالیة، من المناطق تقسیم

 
 1916 التقسیم قرار

 
 عكس والذي ،(ZR 1916) 1916 لعام المناطق تقسیم قرار وھو المدینة، مستوى على األول المناطق تقسیم قانون نیویورك مدینة ابتكرت
 .  المحلیة والمصالح اإلداریة المنطقة مصالح

 
 العلیا المحاكم إحدى أیدت أن بعد. العالم أنحاء جمیع وفي البالد أنحاء جمیع في الحضریة التنمیة على عمیق تأثیر ZR 1916 لقانون كان وقد

 وضعت ،) 1926 عام .Village of Euclid, Ohio v. Ambler Realty Co  قضیة( المناطق تقسیم صحة المتحدة الوالیات في البارزة
 رئیسیة وظیفة المدینة تخطیط أصبح الكبیر، الكساد وبعد. المناطق لتقسیم وضوابط أحكاًما ألمریكیةا والمدن والقرى البلدات من العدید

 .المثالي التخطیط ونماذج نظریات من العدید وتطور المحلیة، للحكومات
 

 1961 التقسیم قرار
 

 لمعالجة باستمرار جدیدة أسالیب تطویر تم ،1961 لعام المناطق تقسیم قرار إقرار ومنذ. 1961 عام في لھ كبیر تحدیث أول ZR 1916 شھد
 .وتغیرھا نیویورك مدینة نمو مع نشأت التي والفرص القضایا

 
 المساواة وقضایا باألحیاء الخاصة القضایا ولمعالجة واستجابتھ تنوعھ لزیادة المناطق تقسیم قرار تحسین المدن تخطیط دائرة واصلت

 بشكل المعاصر التخطیط یستخدم. المدینة مستقبل في االستراتیجي االستثمار تعزیز في اعدةالمس إلى باإلضافة أفضل بشكل االجتماعیة
 .السابقة الفترات في واضًحا كان مما وتشارًكا تعاونًا أكثر أسلوبًا خاص

 
 التقسیم إجراء

 
 المناطق؟ تقسیم یُنفذ كیف

 

https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step4-filing-application.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step4-filing-application.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step4-paying-fees.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step4-filing-application.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step5-ulurp-process.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step5-ulurp-process.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step5-ulurp-process.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step4-filing-application.page
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 االستخدام لضمان المدینة في المناطق تقسیم قرار وتنفیذ تفسیر عن األساسیة المسؤولیة )DOB( نیویورك مدینة في المباني دائرة تتحمل
 :یلي بما المباني دائرة تقوم األخرى، مسؤولیاتھا بین ومن. المدینة أنحاء جمیع في البناء ومواقع للمباني والمشروع اآلمن

 
 البناء قانونو   التقسیم قرار مع االمتثال تحدید بعد البناء تراخیص إصدار •
 

 قانونیة إشغال بنایات بتشیید یسمح مما اإلشغال، شھادات ومنح التقدم طلبات استعراض •
 

 إلدارتھا إجرائیة توجیھیة مبادئ وإصدار ،)BSA( والطعون المعاییر مجلس أمام للطعن القابلة التقسیم، قرار أحكام تفسیر •
 

 األمر یقتضیھ ما حسب المنتھكین ومقاضاة المناطق، لتقسیم انتھاكات أي بتصحیح األمر •
 

 عن معلومات من وغیرھا واالنتھاكات التفتیش وعملیات اإلشغال وشھادات البناء تراخیص لجمیع عامة بسجالت االحتفاظ •
 العقارات

 
 األحكام جمیع مع قتتواف المقترحة البنایة أن ) DOB(المباني دائرة اقتناع وبمجرد .سلیم بشكل نیویورك مدینة في التطورات أغلب تحدث

 .إضافي إجراء أي إلى حاجة توجد ال. البناء أعمال وتبدأ البناء ترخیص یصدر البناء، وقانون المناطق تقسیم قرار من الصلة ذات
 

 المناطق؟ تقسیم یُعدل كیف
 

 المتحدة مماأل میثاق بھا عھد التي المھمة ولتنفیذ التغیر سریعة مدینة في المناطق تقسیم تحدیث على للحفاظ الحاجة حسب التقسیم قرار یُعدل
 ."المستقبلي وتطویرھا وتحسینھا للمدینة المنظم بالنمو المتعلق التخطیط بإجراء"  )CPC(المدن تخطیط ھیئة إلى

 
 وخریطتھ التقسیم نص تعدیل

 
 تكون قد. واحدة تقسیم منطقة في أو نطقةم في خاص بشكل أو المدینة مستوى على یتم تشریعیًا إجراءً  خریطتھ أو التقسیم نص تعدیل یعد

  على مبادرة یتضمن األمر ألن أو سلیمة، سیاسیة العتبارات وذلك حالیًا بھ مسموح غیر تكوین في أو موقع في بالتطویر للسماح حاجة ھناك
 

 .العامة األراضي استخدام سیاسة في التغییرات لتنفیذ المدینة مستوى
 تغییر یستلزم التقسیم خریطة في تعدیل وأي. التقسیم قرار في قائم نص تعدیل أو جدید نص تقدیم على التقسیم نص في تعدیل أي ینطوي

 .المناطق تقسیم) خرائط( خریطة على التقسیم تعیین
 

 بعد الإ التقسیم خریطة تعدیالت اعتماد یجوز ال. المناطق تقسیم على إدخالھ ینبغي الذي التعدیل اقتراح للمدینة، أو شخص، ألي ویمكن
 مجلس من واعتمادھا) CPC( المدن تخطیط ھیئة قبل من المطاف نھایة في علیھا الموافقة یجب حیث ورسمي، عام استعراض إجراء

 الموحد االستخدام استعراض إجراء اسم ھذا العام االستعراض إجراء على یطلق. المدینة میثاق في علیھ منصوص ھو كما المدینة،
 إلجراءات المدینة مستوى على واالستعراض المحلي االستعراض في العامة للمشاركة الزمنیة األطر یحدد والذي ،)ULURP( لألراضي

 مجلس من واعتماده المدن تخطیط ھیئة قبل من علیھ الموافقة یجب حیث مماثًال، إجراءً  المناطق تقسیم نص تعدیل یتبع. األراضي استخدام
 یخضع أن یجب. المدن تخطیط ھیئة بھ تقوم الذي لالستعراض زمني حد یوجد ال لكن المدینة، اقمیث في علیھ منصوص ھو كما المدینة،
 .البیئیة التأثیرات لمعرفة للتقییم أیًضا كالھما

 
 )CPC( المدن تخطیط ھیئة

 
 ترخیص على الحصول بطلب التقدم للمطور فیھا یجوز التي الظروف المناطق تقسیم قرار یحدد: المدن تخطیط ھیئة من خاصة تراخیص

 للشروط المشروع استیفاء یضمن الذي الشامل االستعراض إجراء وبعد. تصمیمھ أو حجمھ أو موقعھ أو المشروع استخدام على بناءً  خاص
 استخدام لتعدیل خاًصا ترخیًصا تمنح أن المدن تخطیط لھیئة یجوز للمشروع، المحتمل بالتأثیر الخاصة النتائج من وغیرھا الموضوعیة

 تخطیط مشكالت على المدن تخطیط لھیئة الخاصة التراخیص تنطوي.  بھ الخاصة السیارات إیقاف ضوابط أو ضخامتھ أو بعینھ مشروع
 یتم وقد ،)ULURP( لألراضي الموحد االستخدام استعراض إجراء مع یتفق بما واالستعراض، العلنیة االستماع لجلسات عرضة فھي كبیرة،

 .المدینة مجلس بلق من أیًضا استعراضھا

https://www1.nyc.gov/site/buildings/index.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/codes/2008-construction-codes.page#bldgs
https://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/zoning-text.page
https://www1.nyc.gov/site/bsa/index.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/glossary.page#as_of_right_dev
https://www1.nyc.gov/site/planning/about/commission.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/applicants/applicant-portal/step5-ulurp-process.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/about/commission.page
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 تعدیل الطلب، مقدم طلب على بناءً  المدن، تخطیط لھیئة تتیح التي األحكام أیًضا المناطق تقسیم قرار یتضمن: المدن تخطیط ھیئة تصاریح
 خطیطت ھیئة جانب من التقدیر بعض إلى التصاریح تحتاج عام، وبشكل. الشروط بعض تلبیة تحدید بعد بعینھ لمشروع التقسیم شروط بعض
 الترخیص علیھ ینطوي عما التقدیر من أقل قدر على القرار ینطوي التقسیم، قرار في بوضوح ترد التصریح شروط أن بما ولكن المدن،

  لألراضي الموحد االستخدام استعراض إلجراء تخضع وال علنیة استماع جلسات عقد التصاریح تتطلب ال.  المدن تخطیط لھیئة الخاص
 
)ULURP(، علیھا للتعلیق المتضررة المجتمعیة المجالس إلى رسمي بشكل إحالتھا یتم ولكن. 

 المباني لدائرة وإطالعھ إدارتھا، مجلس رئیس أو المدن تخطیط ھیئة شھادة االستحقاق تطورات بعض تتطلب: المدن تخطیط ھیئة شھادات
 لإلجراء الفعلیة الشروط استیفاء فقط تتطلب الشھادة ألن تقدیریة إجراءات الشھادات تعد ال. للتقسیم الفنیة األحكام بعض استیفاء على

 .المقترح
 

 )BSA( والطعون المعاییر مجلس
 

 التراخیص باستعراض )BSA( والطعون المعاییر مجلس المناطق تقسیم قرار یفوض: والطعون المعاییر مجلس من خاصة تراخیص
 أن یجب. المدن تخطیط ھیئة استعرضتھا التي تلك من أكثر عام بشكل أثیرالت أو النطاق محدودة تكون تعدیالت إلجراء ومنحھا الخاصة
 استعراض إلجراء والطعون المعاییر مجلس یمنحھا التي الخاصة التصاریح تخضع ال. التقسیم قرار في الواردة النتائج التعدیالت تستوفي

 .المدینة مجلس استعراض أو ULURP لألراضي الموحد االستخدام
 

 للمالك، ضائقة ویسبب عملي غیر القائمة التقسیم أحكام بموجب خاصة أرض قطعة تطویر یكون عندما: والطعون لمعاییرا مجلس فروق
 مجلس یعقد ھذا، ولتحدید. ضروري حد أدنى إلى بھا المعمول والضخامة االستخدام أحكام من فرق منح والطعون المعاییر لمجلس یجوز

 مادیة ظروف عن ناتجة الضروریة غیر الضائقة أو العملیة الصعوبة كانت إذا فقط الفرق ویمنح علنیة استماع جلسة والطعون المعاییر
 أو للحي الجوھري الطابع تغییر عدم یجب. العقار من عائد لتحقیق ضروریًا الفرق كان وإذا أسالفھ، أو العقار مالك عن ولیس فریدة،

 .العامة یةالرفاھ تتأثر أال یجب كما كبیر، حد إلى تشویھھ
 

  

https://www1.nyc.gov/site/bsa/index.page
https://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/glossary.page#variance



