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 الرئيسية الصفحة 

   إدارة النقل  حول

 السائقين 

 العبارات والحافالت  

 راكبو الدراجات 

 المشاة واألرصفة  

 الجسور 

 العالمات واإلشارات  
 الشوارع ةنارإو

 برامج السالمة 

 االمتيازالتصاريح/حقوق 

 األسئلة الشائعة

 خريطة الموقع 

 DOTالتواصل مع 

 Staten Islandتصريح عبارة في 
 السينمائي/التصوير الفوتوغرافي تعليمات طلب التصوير 

 
للعبارة للتصوير  Whitehallو St. Georgeيمنح التصريح استخداًما محدوًدا للمساحة على متن عبارات مجدولة بانتظام وفي محطتي 

التقاط صور ثابتة لالستخدام ، ال يجوز ألي شخص  -031، المادة 34السينمائي والفوتوغرافي الثابت. وفقًا للوائح مدينة نيويورك، الباب 

زيغ التجاري؛ أو التقاط الصور المتحركة؛ أو استخدام وتشغيل كاميرات التلفزيون أو أجهزة توجيه البث التلفزيوني أو أجهزة الراديو؛ أو تف

ارات التابع إلدارة  أو تحميل المعدات التي تدعم العروض الداخلية في المحطات أو على متن العبارات دون تصريح صادر عن قسم العب

 النقل في مدينة نيويورك. 

مساًء    4:30صباًحا، ومن  9:30صباًحا إلى  6ال تصدر التصاريح للتصوير خالل ساعات الذروة )من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة 

 دوالر في الساعة. تطبق الشروط/القيود التالية: 100مساًء(. رسوم التصريح هي   7:00إلى 

.  Staten Islandعلى المناطق العامة للقوارب والمحطات ما لم يوافق على خالف ذلك كبير موظفي العمليات في عبارة يقتصر الوصول  .1

 لن يتم منح الوصول إلى المناطق المحظورة.

 ( شخًصا. 12يجب أال يتجاوز مجموع طاقم التمثيل وطاقم العمل اثني عشر ) .2

 ال يُسمح بتوصيالت الطاقة الكهربائية. .3

 . القوائمقط بالمعدات المحمولة )المحمولة باليد(. غير مسموح بالحوامل ثالثية يُسمح ف .4

 يجب أال يكون هناك أي تداخل مع تدفق الركاب عبر محطات العبارة أو القوارب.  .5

 رة. لمناطق الباب الدوار أو الساللم المتحركة أو األبواب أو البوابات المؤدية إلى معبرة العبا سديجب أال يكون هناك أي  .6

 لن يتم تغيير مسار العبارة ألغراض التصوير.  .7

يجب عدم وضع ملصقات أو الفتات أو منشورات على أي سطح في المحطات أو على متن القوارب. لن يتم السماح بأي طاوالت أو  .8

 هياكل أو حوامل. 

 لن يتم توفير أماكن لتخزين مواد و/أو معدات المرخص له.  .9

 التعاون الكامل مع أعضاء الطاقم وموظفي المحطة. يجب  .10

 يجب حمل التصريح في جميع األوقات وإظهاره عند الطلب.  .11

 وحده. Staten Islandبالحق في إلغاء هذا التصريح بناًء على تقدير كبير مسؤولي التشغيل لعبارة  DOTتحتفظ  .12

في مدينة نيويورك، وتصريح منفصل من مكتب العمدة لإلعالم  يلزم الحصول على تصريح من قسم العبّارات التابع إلدارة النقل  .13

 . MOMEحسب قواعد  MOME( في الظروف التي تتطلب بموجبها الحصول على تصريح من MOMEوالترفيه )

 يُحظر التصوير السينمائي/التصوير الفوتوغرافي إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المذكورة أعاله. .14

التصاريح إال للموقع والتاريخ والوقت المحدد المقدم لهم الطلب )على سبيل المثال، لن يتم إصدار تصاريح  ال يجوز منح طلبات   .15

بتواريخ بديلة أو "تواريخ تعويضية"(. إذا لم يتم استخدام تصريح على الموقع والتاريخ والوقت المحدد أصاًل، فسيتم حينئٍذ إلغاء هذا 

قين بشأن الطقس أو يشتبهون في أن خططهم قد تتغير، يجوز لهم تقديم الطلبات والمدفوعات ذات  التصريح. إذا كان مقدمو الطلبات قل

الصلة للحصول على تصاريح في تواريخ متعددة. يجوز إصدار التصاريح الالحقة لمقدمي الطلبات بشرط أن يستوفوا جميع المتطلبات 

 المذكورة أعاله.

 ، وجميع المدفوعات نهائية. جميع رسوم التصاريح غير قابلة لالسترداد .16

 
 المطلوبة: المستندات

 NYC طرق الدفع المقبولة هي شيك مصرفي أو حوالة بريدية معتمدة. يرجى التأكد من أن الشيكات مستحقة الدفع إلى  -الدفع  -

Department of Transportation فاتورة بنصف ساعة(. يجب أن  دوالر في الساعة من التصوير السينمائي )ال نصدر  100، بتكلفة

ة يتم استالم المدفوعات قبل ثالثة أيام عمل على األقل من تاريخ التصريح المطلوب؛ ال توجد استثناءات. يوصى بإرسال المدفوعات عبر وسيل

 . Janine Sharif, 1 Ferry Terminal Drive, Staten Island, NY 10301يرجى تحويل جميع المدفوعات إلى  يمكن تتبعها.

 روابط النقل األخرى
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ال يمكن أن تنتهي صالحية التأمين. يجب إدراج "مدينة نيويورك" على أنها مؤمن عليه إضافي ويرد اسمها في قسم حامل   -شهادة التأمين  -

.  Ferry Terminal Drive, Staten Island, NY 10301 1(. يمكن استخدام العنوان التالي: Certificate Holderالشهادة )

نموذج اإلصدار   ( في هذه الصفحة.Upload Documentsالمتطلبات اإلضافية للتأمين مدرجة أدناه في قسم تحميل المستندات )

(RELEASE FORM )- ذج إصدار الفيلم ى النقر هنا للحصول على نمويُرج تقدم بطلب للحصول على تصريح.يجب توقيعه وتوثيقه قبل ال 

 
 يرجى المالحظة: لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة. 

 

سوف  . Ferrypermitrequest@dot.nyc.govإذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة، يرجى االتصال بـ 

 ساعة.  48إلى  24يقوم شخص ما بالرد في غضون 

 

 معلومات العميل 

 
 اسم الشركة: 

 

 عنوان الشارع: 
 

 المدينة:
 

 الوالية:
 

 الرمز البريدي: 
 

 االسم األول لجهة االتصال:
 

 عائلة جهة االتصال: اسم 
 

 ( 5555-555-212 :)مثال رقم الهاتف: 

 ( john@doe.com :)مثال البريد اإللكتروني:

 :لقب جهة االتصال
 

 
 وصف الطلب: 

 
 

 
 معلومات التصريح

 حدد الموقع للحصول على تصريح هنا : تعليمات

 حدد... الموقع: 
 

  التاريخ:

 صباًحا  1 00       وقت االنتهاء:  صباًحا   1 00 وقت البدء: 
 

  هنا إلضافة المواقع والتاريخ واألوقات انقر

 إزالةتصريح  معلومات

 السعر النهائي:

 دوالر 0.00

 تحميل المستندات 

 

يوفر تأمين المسؤولية التجارية العامة تغطية واسعة على األقل كتلك التي  

)بحد أدنى   ISO Form CG 0001يوفرها أحدث إصدار من 

 دوالر بحد فردي مركب لكل مرة( بتسمية "مدينة 1000000

نيويورك" كمؤمن عليه إضافي بتغطية تشمل ما هو مبين في 

ISO Form CG 2026 (04/13) 2037( 13/04) و  . 

 يتم تحديد ملف  لم ملف  حدد

https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/FilmReleaseForm.pdf
https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/FilmReleaseForm.pdf
mailto:Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov
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 نموذج اإلصدار
 لم يتم تحديد ملف

 إرسال

 حدد ملفًّا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خريطة الموقع |  امشروط االستخد |   بيان الخصوصية |  األسئلة الشائعة |  اتصل بنا  حقوق الطبع والنشر لمدينة نيويورك 

http://www.nyc.gov/contact
http://www.nyc.gov/faqs
http://www.nyc.gov/privacy
http://www.nyc.gov/html/misc/html/tou.html
http://www.nyc.gov/sitemap

