
 ) 19-تحدیث بشأن أعمال تخطیط المدن في ظل فیروس كورونا المستجد (كوفید

 حاالت اإلغالق وبیانات االتصال بالمكتب 

مایو  3) من المكتب في جداول زمنیة محدودة وعلى فترات متباعدة اعتباًرا من DCPیعمل موظفو إدارة تخطیط المدینة (
 .تعرف على المزید حول خطتنا للعودة إلى المكتب  .2021

)  DCPواستعرضت إدارة تخطیط المدینة ( یكون المكتب المركزي وجمیع المكاتب اإلقلیمیة مغلقة حالیًا أمام الزوار. 
 بروتوكوالت التحقق من التسجیل وتقسیم المناطق.  مؤقتًا 

 . 3300-720 (212)إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فیرجى االتصال بالرقم  

 )ULURPاستئناف اإلجراء الموحد لمراجعة استخدامات األراضي (

اإلجراء الموحد لمراجعة استخدامات استخدامات األراضي (عملیة المراجعة العامة للمدینة بشأن التغییرات الطارئة على تم استئناف 
 . 2020مارس  16بعد التوقف عن العمل منذ  2020سبتمبر  14بتاریخ   ))ULURPاألراضي (

 كل بروتوكوالت التسجیل 

وترك    212.720.3366لذا یرجى االتصال بالرقم   ) بروتوكوالت التسجیل مؤقتًا.DCPستعرضت إدارة تخطیط المدینة (ا
 . savila@planning.nyc.gov أو البرید اإللكتروني  رسالة بالبرید الصوتي

 كالمعتاد.  بوابة تطبیق تقسم المناطق سیتم تحدیث

 خطابات التحقق من تقسیم المناطق 

. لذا یرجى  emerlo@planning.nyc.gov لطلب خطاب التحقق من تقسیم المناطق، لذا یرجى إرسال برید إلكتروني إلى 
 مالحظة أن عملیة الدفع قد تغیرت وستتلقى تعلیمات بشأن الدفع في الرد. 

 ناطق المفتوحة للجمھور ذات الواجھة البحریةالمساحات العامة ذات الملكیة الخاصة والم

) والمناطق  POPSفي األماكن العامة ذات الملكیة الخاصة ( مؤقتًا بعض متطلبات تقسیم المناطق  Bill de Blasio أوقف العمدة  
  2020یونیو  27 ویھدف اإلیقاف بتاریخ .128بموجب األمر التنفیذي رقم  ) WPAAالمفتوحة للجمھور ذات الواجھة البحریة (

البیع بالتجزئة والمحال التجاریة بعد اإلغالق بسبب فیروس كورونا المستجد  إلى إعادة فتح منشآت تناول الطعام والشراب و
حول  ولمزید من التفاصیل   عن طریق زیادة المساحة الخارجیة التي یمكن استخدامھا لتحقیق التباعد االجتماعي. )19-(كوفید

) بشأن األماكن العامة  DCPبروتوكوالت االمتثال إلدارة تخطیط المدن ( ھذه التغییرات والبروتوكوالت ذات الصلة، یرجى قراءة
 .) WPAAذات الواجھة البحریة ( ) والمناطق المفتوحة للجمھورPOPSذات الملكیة الخاصة (
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