امتيازات تصريح ركن السيارات New York City Covid-19
أين يمكنني ركن سيارتي بالتصريح؟






أي مساحة لركن السيارات مقننة (ركاب أو تجارية) بدون رسوم.
أي مساحة مكتوب عليها ""No Parking
أي الفتة تشير إلى لوائح تنظيف الشوارع (الفتة برمز مكنسة).
مناطق إيقاف السيارات المرخصة لطبيب بشري (MD

في أي مساحة مسماة "."Truck Loading Only

حاالت االستثناء :يرجى قراءة هذه الالفتات بعناية ،حيث ال يجوز لحاملي التصاريح ركن السيارات إال خالل األيام واألوقات التي يمكن
أن تركن فيها الشاحنات .على سبيل المثال ،إذا كانت الفتة تقول " "Truck Loading Only 10am-3pmيمكن لحاملي التصاريح
ركن السيارة فقط أثناء تلك األوقات.
ما هي األماكن التي ال أستطيع ركن سيارتي فيها باستخدام هذا التصريح؟













المساحات المخصصة لسيارات اإلسعاف وعربات اإلسعاف.
مناطق عدم الوقوف ،أو مناطق عدم الوقوف الدائم ،أو مناطق عدم الوقوف المخصصة أليام المدارس ،أو مناطق عدم الوقوف ذات
الساعات المحدودة (على سبيل المثال )No Standing between 4-7 PM :أو مناطق التحميل للفنادق.
مناطق الحريق ،أو محطات الحافالت ،أو مواقف سيارات األجرة ،أو الممرات ،أو المعابر ،أو األرصفة.
ممرات الحافالت (عندما تكون نشطة حسب الالفتات) أو ممرات الدراجات.
في غضون  15قد ًما من صنبور اإلطفاء.
أي مساحة مخصصة لالستخدام من قبل المركبات المرخص لها ،بما في ذلك الدبلوماسيون )DPL( ،أو صحافة نيويورك )NYP( ،أو
أي وكالة حكومية.
تحديد منطقة تحميل الشاحنة  Garment Districtعلى أنها شوارع عابرة للمدينة من  West 35thحتى  ،West 41st Streetبين
 8th Avenuesو.6th
المساحات في حقول وقوف السيارات البلدية في  NYCDOTالمخصصة لحاملي تصاريح ركن السيارات الفصلية المدفوعة.
ً
حاجزا ألماكن ركن سيارات محفوظة لتصوير
في المناطق التي تكون فيها  NYPDو/أو أحد مكاتب العمدة للسينما والمسرح واإلذاعة
فيلم أو بث تلفزيوني .TV
في الشوارع التي أغلقتها  NYPDبسبب المسيرات والمعارض في الشوارع واألحداث المماثلة.
في المساحات المخصصة للسيارات المشتركة المستأجرة.
ال تجوز لك مضاعفة مساحة ركن السيارات أو إعاقة أي ممرات مرورية.

مالحظة :يجب استخدام تصريحك ألغراض العمل الطبي فقط .يمكن عرض التصريح فقط في السيارة المدرجة في التصريح.
إذا تلقيت أمر استدعاء بسبب مخالفة ركن السيارات وكنت قد ركنت في منطقة يسمح بها تصريحك ،يرجى اتباع التعليمات الموجودة على المخالفة
التي تلقيتها بخصوص كيفية االعتراض على المخالفة.
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