ASP

متبادل سائیڈ پارکنگ کے اصول

 2سسپنشن کیلنڈر
 020

*ند اک ون لاس

 1جنوری ،بدھ

Three Kings’ Day

 6جنوری ،پیر

 0 Martin Luther King, Jr.’s Birthday 2جنوری ،پیر
Lunar New Year’s Eve

 4 2جنوری ،جمعہ

Lunar New Year

 5 2جنوری ،سنیچر

Lincoln’s Birthday

12 فروری ،بدھ

)17 Washington’s Birthday (Pres. Day فروری ،پیر

معلومات
متبادل سائیڈ پارکنگ کے ضوابط برفباری ،خراب موسم یا دیگر ہنگامی حاالت
کی وجہ سے وقتا ً وقتا ً معطل ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم
 nپر ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں یا 311 ڈائل کریں۔
 yc.gov/dot
TTY بہرے یا اونچا سننے والے،(212) 504-4115 ڈائل کریں۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟
نام میں کیا ہے؟ کیا آپ کو پارکنگ کی ان عالمات کے مطلب میں فرق معلوم ہے؟

Ash Wednesday

26 فروری ،بدھ

Purim

 0 1مارچ ،منگل

Holy Thursday

 9اپریل ،جمعرات

)Passover (1st/2nd Days

9-10 اپریل ،جمعرات  -جمعہ

Good Friday

10 اپریل ،جمعہ

)Passover (7th/8th Days

15-16 اپریل ،بدھ  -جمعرات

)Holy Thursday (Orthodox

 6 1اپریل ،جمعرات

)Good Friday (Orthodox

17 اپریل ،جمعہ

Solemnity of the Ascension

21 مئی ،جمعرات

)Idul-Fitr (Eid Al-Fitr

24-26 مئی ،اتوار  -منگل

یوم یادگار*

25 مئی ،پیر

 2( Shavuotدن)

29-30 مئی ،جمعہ  -سنیچر

یوم آزادی*

3-4 اپریل ،جمعہ  -سنیچر

)Idul-Adha (Eid Al-Adha

 30جوالئی  1 -اگست ،جمعرات  -ہفتہ

Feast of the Assumption

 5 1اگست ،سنیچر

یوم مزدور*

 7ستمبر ،پیر

Rosh Hashanah

 9-20 1ستمبر ،ہفتہ-اتوار

Yom Kippur

 28اکتوبر ،پیر

 2( Succothدن)

 -4 3اکتوبر ،سنیچر-اتوار

Shemini Atzereth

 0 1اکتوبر ،سنیچر

سواری گاڑیوں کی دوہری پارکنگ ہمہ وقت غیر قانونی ہے ،مقام ،مقصد یا
دورانیہ سے قطع نظر ،گلی کی صفائی کے دن اس میں شامل ہیں۔

Simchas Torah

 1 1اکتوبر ،اتوار

Columbus Day

 2 1اکتوبر ،پیر

All Saints Day

 1نومبر،اتوار

فائر ہائیڈرنٹ کی کسی بھی سمت سے15 فٹ کے اندر پارک کرنا غیر قانونی
ہے۔ ہائیڈرنٹ کے مقامات پر پینٹ شدہ کنارے اس جگہ کو نہیں بتاتے ہیں جہاں
آپ پارک کر سکتے ہیں۔

Election Day

 3نومبر ،منگل

Veterans Day

 1 1نومبر،بدھ

Diwali

 4 1نومبر ،سنیچر

یوم تشکر*

26 اکتوبر،جمعرات

Immaculate Conception

 8دسمبر ،منگل

یوم کرسمس*

25 دسمبر ،جمعہ

کھڑا ہونا منع ہے
ٹھہرنا منع ہے
)(NO STANDING) (NO STOPPING

پارک کرنا منع ہے
)(NO PARKING

کیا میں سواریوں کو
اتارنے یا چڑھانے کے نہیں
لیے رک سکتا ہوں؟

ہاں

کیا میں سڑک کنارے
پیکج یا مال تجارت لوڈ
نہیں
کرنے یا اتارنے کے
لیے رک سکتا ہوں؟

نہیں

ہاں

نہیں

نہیں

نہیں

کیا انتظار کرنے کی
اجازت ہے؟

ہاں

1959 میں ریاست کے گاڑی اور ٹریفک(Vehicle & Traffic law) قانون
 Nنامزد دو طرفہ حلقہ تھا۔ اس کا مطلبیہ ہے کہ کوئی بھی
کے تحت پورا YC
ایسی گاڑی جو غیر قانونی طور پر کھڑی کی گئی ہو یا چالئی جا رہی ہو یا جس
پر رجسٹریشن یا معائنے کے اسٹیکر نہ ہوں یا ان کی میعاد ختم ہو گئی ہو
انہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔
اہم قانونی تعطیالت کے دن ،ٹھہرنے ،کھڑے ہونے اور پارک کرنے کی اجازت
ہے سوائے ان عالقوں کے جہاں ٹھہرنے ،کھڑے ہونے اور پارک کرنے کے
اصول ہفتے کے ساتوں دن الگو ہیں (جیسے“”No Standing Anytime
(کسی بھی وقت کھڑا ہونا منع ہے))۔ اسی طرح ،اہم قانونی تعطیالت کے دن
پارکنگ میٹرز نافذ العمل نہیں ہوں گے۔

کسی کے زیر استعمال ،غیر قانونی طور پر پارک کی ہوئی گاڑی کی وجہ سے
وہی حفاظتی خطرہ اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے جو غیر مستعمل گاڑی سے ہوتی
ہے۔ ذمہ دار بنیں اور قانونی طور پر پارک کریں۔

*اہم قانونی تعطیالت

اس دستاویز کے ترجمہ شدہ ورژنز311 پر رابطہ کرنے پر
 nپر مالحظہ کرنے پر دستیاب ہیں
یا nyc.gov/dotیا  yc.gov/dot/asprules

