 New York City Covid-19پارکنگ کی اجازت کے استحقاقات
میں اجازت نامے کے ساتھ کہاں پارک کر سکتا ہوں؟






فیس کے بغیر کوئی بھی پیمائش کی گئی پارکنگ کی جگہ (مسافر یا تجارتی)۔
کوئی بھی ” “No Parkingکی جگہ۔
گلیوں کی صفائی کے ضوابط کی نشاندہی کرنے واال کوئی بھی نشان (جھاڑو کی عالمت کے ساتھ نشان)۔
میڈیکل ڈاکٹر ( )MDصرف پلیٹ پارکنگ زون
کسی بھی جگہ میں جو ” “Truck Loading Onlyسے نامزد ہے۔

استثناء :برائے مہربانی ان عالمات کو دھیان سے پڑھیں ،کیونکہ اجازت نامہ والے حضرات صرف ان دنوں اور اوقات کے دوران
پارک کر سکتے ہیں جب ٹرک کو پارک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ،اگر کوئی نشان ”“Truck Loading Only 10am-3pm
کہتا ہے تو اجازت والے حضرات صرف ان اوقات میں ہی پارک کر سکتے ہیں۔
میں اجازت نامے کے ساتھ کہاں پارک نہیں کر سکتا ہوں؟













ایمبولینس اور ایمبولیٹ کے لیے نامزد جگہیں۔
نہ رکنے والے زون ،نہ کھڑے ہونے والے زون ،اسکول کے دن والے زون ،محدود اوقات والے عام نہ کھڑے ہونے والے زون
(جیسے ،)“No Standing between 4-7 PM” ،یا ہوٹل لوڈنگ زون۔
فائر زون ،بس اسٹاپس ،ٹیکسی اسٹینڈز ،ڈرائیو ویز ،کراس واکس یا فٹ پاتھ۔
بس لین (جب سائن بورڈ کے مطابق فعال ہو) یا بائیسکل لین۔
آتشیں آب گاہ کے  15فٹ کے اندر۔
( ،)DPLنیویارک پریس ( ،)NYPیا کسی بھی سرکاری ایجنسی کے بشمول مجاز گاڑیوں ڈپلومیٹ کے ذریعہ استعمال کی جانے
والی کوئی جگہ۔
 Garment Districtٹرک لوڈنگ ایریا جس کی تعریف کراس ٹاون اسٹریٹس سے کی گئی ہے  West 35thسےWest 41st
 Streetsکے ذریعہ 6th ،اور  8th Avenuesکے درمیان۔
 NYCDOTمیونسپل پارکنگ فیلڈز میں خالی جگہیں جو سہ ماہی پارکنگ کی اجازت والے لوگوں کے لئے مختص کی گئی ہیں۔
وہ عالقے جہاں  NYPDاور/یا میئر کے دفتر برائے میڈیا اور تفریحی فلم یا  TVشوٹ کے لئے پارکنگ کی جگہیں محفوظ ہوتی ہیں۔
ایسی سڑکیں جو  NYPDجلوس ،گلی کے میلوں اور اسی طرح کے واقعات کے لئے بند کی گئی ہیں۔
کار شیئر گاڑیوں کے لئے مختص جگہوں میں۔
آپ ٹریفک لین کو دوگنا نہیں کر سکتے یا رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔

نوٹ :آپ کا اجازت نامہ صرف طبی مالزمت کے مقاصد کے لئے استعمال کیا جانا ہے۔ یہ صرف اجازت نامہ پر درج گاڑی میں دکھایا جا
سکتا ہے۔
اگر آپ کو کسی ایسے عالقے میں پارکنگ کے لئے پارکنگ سمن موصول ہوا ہے جس کی اجازت آپ کو حاصل ہے تو ،براہ کرم ٹکٹ کے
بارے میں آپ کو موصولہ ٹکٹ کی ہدایات پر عمل کریں۔

NYC Department of Transportation
Permits & Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Fl
Long Island City, NY 11101
Telephone: 718 433 3100
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