طلب تركيب
إضاءات الفسطون و/أو إضاءات األعياد المؤقتة و/أو اإلضاءات المؤقتة األخرى

New York City Department of Transportation
Division of Street Lighting
34-02 Queens Boulevard, 2nd floor
Long Island City, New York 11101
Telephone: 718-786-4595
معلومات مقدم الطلب:
إضاءات المهرجانات  :نعم

القسم األول (يرجى تكرار هذه المعلومات في الصفحة .)3
إضاءات األعياد الموسمية :نعم

ال

غير ذلك :نعم

ال

ال

اسم المجموعة الراعية:
عنوان المجموعة الراعية:
المدينة؛

الرمز البريدي:

الوالية:

رقم الهاتف:

اسم جهة االتصال بالمجموعة:

(يرجى إرفاق نسخة من التصريح).

رقم تصريح أنشطة الشوارع من مكتب العمدة (إن وجد):

رقم ترخيص المقاول:

المقاول الكهربائي المؤدي للعمل:

اسم جهة االتصال للمقاول المتاحة على مدار  24ساعة

رقم الهاتف:

اسم مسؤول شركة المقاول:
عنوان المقاول:
مكان المشروع :على (الطريق/الطرق الرئيسية)
تقاطعات الشوارع :بين
المنطقة اإلدارية:

و
(يحظر استخدام أعمدة إشارات المرور).

عدد األعمدة المستخدمة:

تواريخ تركيب اإلضاءة على األعمدة :من
التاريخ الذي ستبدأ فيه اإلضاءة؛ من

إلى
منطقة عمود خشبي؟ نعم

إلى

الحد األدنى الرتفاع أي تركيبات فوق الطرق:
(يرجى إظهار تفاصيل مواقع ارتفاعات التركيب على الرسم/الخريطة الخاصة بك).

الرصيف:

ال
قدم/أقدام

شروط تركيب إضاءات الفسطون و/أو إضاءات األعياد المؤقتة و/أو اإلضاءة المؤقتة األخرى:
.1

تقع على عاتق المجموعة و/أو المؤسسة و/أو المرخص له مسؤولية تقديم الطلب الموقع والمؤرخ مع الرسم التفصيلي مباشرة إلى إدارة إنارة
الشوارع .ال يحوز لمقاول المجموعة تقديم الطلب و/أو الرسم.

.2

تتحمل المجموعة و/أو المؤسسة و/أو المرخص له تكلفة ومصاريف جميع األعمال ،بما في ذلك أي أضرار تتكبدها معدات مدينة نيويورك.

.3

يجب أن يتوافق كل العمل مع متطلبات قواعد الطرق السريعة لدائرة النقل في مدينة نيويورك (( )NYCDOTالمتاحة على موقع
 NYCDOTاإللكتروني (المتاح على  .)www.nyc.gov/dotيرجى الرجوع إلى القسمين  2-03و) 2-14 (eلالطالع على
األحكام المحددة فيما يتعلق بإضاءات األعياد المؤقتة واإلضاءات المؤقتة األخرى .ال يشمل هذا الطلب جميع أحكام القواعد.

.4

يتعين على مجموعتك و/أو مؤسستك و/أو المرخص له الحصول على بوليصة تأمين والحفاظ على سريانها وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة
 2-02من قواعد الطرق السريعة وتعويض المدينة وإعفاؤها من تحمل الخسارة في أي وجميع الدعاوى المتعلقة بإصابة النفس أو تلف الممتلكات
وأخيرا إزالة األضواء المؤقتة.
الناتجة عن تركيب وصيانة وتشغيل
ً

.5

تتخذ المجموعة الراعية الترتيبات الالزمة مع شركة المرافق الكهربائية المناسبة لدفع تكاليف الكهرباء التي ستستخدم إلنارة الفسطون و/أو
إضاءات األعياد المؤقتة و/أو اإلضاءات المؤقتة األخرى.
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طلب تركيب
إضاءات الفسطون و/أو إضاءات األعياد المؤقتة و/أو اإلضاءات المؤقتة األخرى
تابع:
.6

يجب على إدارة إنارة الشوارع استالم جميع المخططات والخرائط والوثائق الخاصة بتركيب إضاءات الفسطون/األعياد المؤقتة وغيرها من
اإلضاءات المؤقتة قبل  60يو ًما على األقل من تاريخ التركيب المنشود .يجب أن تكون المخططات تفصيلية (على أن تشير إلى الشارع الرئيسي
والشوارع المتقاطعة التي ستوضع بها اإلضاءات) وأن توضح كل عمود في الشارع الذي ستركب عليه اإلضاءات .يجب أن تشير المخططات أيضًا
إلى أي عمود (أعمدة) ستستمد منها الطاقة الكهربائية وأي أعمدة ستستخدم للتركيب عليها فقط .يجب أن تتضمن المخططات حجم الكبل والحمل
الكهربائي المراد استخدامه ،وأين وكيف ستثبت اإلضاءة من جميع األطراف ،كأن يتم تركيبه على عمود إنارة آخر في الشارع ،أو على مبنى ،أو
أوتاد خشبية ،أو غير ذلك؛ أو أنواع األجهزة التي سيتم تركيبها على األعمدة وارتفاع المعدات عن مستوى الشوارع واألرصفة( .يجب استخدام
مخارج قاطع للتيار الكهربائي لعطل دائرة األرضي .يرجى التأكد من الرجوع إلى قواعد الطريق السريع).

.7

يجب عدم تركيب أي إضاءة على أعمدة إشارات المرور (بما في ذلك أعمدة إشارة المشاة) أو عرقلة رؤية إشارات المرور .يجب أال تُركب إضاءات
الفسطون و/أو إضاءات العطالت المؤقتة و/أو إضاءة مؤقتة أخرى داخل حدود التقاطعات ويجب أال تعرقل رؤية أي الفتات أو إشارات مرور.

.8
.9

تُنفذ جميع األعمال على يد كهربائي مقاول مرخص من مدينة نيويورك.
ينبغي إلدارة إنارة الشوارع ( )DSLمراجعة المخططات واإلبالغ بالتصرف المتخذ في طلب مقدم الطلب في نموذج الطلب هذا في القسم الثاني .في
حالة الموافقة ،ينبغي استخدام الطلب الموقع للتقدم بطلب للحصول على تصريح من إدارة المباني في ) .NYC (DOBال بد من وجود نسخ من هذا
الطلب الموقَّع مع تصريح  DOBعند التقدم بطلب لتمنح  NYCDOTالمجموعة تصري ًحا ألداء العمل ،وفقًا للقسم ) 2-14 (eمن قواعد الطرق
السريعة لدائرة  .DOTهذا الطلب ليس تصري ًحا .يحظر تركيب أي إضاءات ،بما في ذلك أي ملحقات ،على أعمدة إضاءة الشوارع لحين الحصول
على تصريح .NYCDOT

 .10ينبغي إخطار وحدة التفتيش الكهربائية في ) NYCDOT (EIUعبر الفاكس على الرقم  718-472-5228بجميع األعمال المقترحة قبل
 72ساعة على األقل من بدء العمل .وينبغي أيضًا إرسال نسخة من تصريح  DOTالخاص بك بالفاكس في هذا الوقت.
 .11قبل البدء في أي عمل ،يجب على المقاول الكهربائي اختبار العمود الختبار وجود الجهد الشارد .إذا تبين أن العمود إيجابي ،فيجب على المقاول
الكهربائي التواصل على الفور مع  DOTو Con Edisonوأن يبلغ عن نتيجة االختبار وموقعه .يجب تكرار هذا اإلجراء عند اكتمال
التركيب وعندما يتم إزالة الجهاز عند انتهاء التصريح .تُقدّم نتائج هذه االختبارات والقرارات إلى الدائرة حسب الطلب.
رض ،فيجوز لـ  DOTإزالة
جر التغييرات بشكل ُم ٍ
 .12يمكن لوزارة النقل ( )DOTتفويض إجراء تغييرات على العمل الذي سيؤدى .إذا لم ت ُ َ
اإلضاءات المؤقتة وتكبيد المجموعة/المؤسسة الراعية تكلفة اإلزالة.
 .13ينبغي استثناء أي مجموعة و/أو مؤسسة و/أو المرخص له و/أو كهربائي مقاول يخفق في االمتثال لمتطلبات هذا اإلجراء من تركيب أي إضاءة مؤقتة
في العام أو الدورة الموسمية التالية ،أو أي فترة زمنية أخرى تحددها وزارة النقل (.)DOT
 .14سيشكل توقيع مسؤول مفوض حسب األصول من مجموعتك/مؤسستك في أسفل هذا المستند ،وإعادة هذا الطلب إلى إدارة إنارة الشوارع ،موافقتك
على ما تقدم.

يجب إكمال التوقيع والعنوان والمسمى الوظيفي أدناه .يجب أن يكون هذا توقيعًا أصليًا مع كتابة االسم بأحرف
واضحة في السطر التالي .ال يسمح بتقديم نسخ أو فاكسات.
توقيع مسؤول المجموعة الراعية:
االسم بأحرف واضحة:
التاريخ:

المسمى الوظيفي:

(النموذج SL-12؛ تمت مراجعته في )1/03/08

قبل تقديم هذا الطلب ،هل تذكرت أن تدرج ما يلي؟:
 .1طلب العام الحالي ،مع توقيع مسؤول المجموعة الراعية ،وكتابة اسمه بأحرف واضحة ،وعنوانه .يجب أن يكون مؤر ًخا .يجب أن تعده المجموعة الراعية
وتقدمه .ال يمكن للمقاول المتعاقد معك تقديم هذا الطلب .يجب إدراج اسم (أسماء) مسؤول الشركات لدى المقاول في الطلب .ال يمكن إرساله بالفاكس.
 .2يجب إدراج رسم/خريطة لموقع المشروع مع الطلب .ويجب أن يوضح أعمدة إنارة الشوارع التي ستوضع عليها التركيبات ،واألحمال الكهربائية لإلضاءات
المؤقتة ،وأنواع األجهزة الكهربائية التي ستستخدم على األعمدة ،والمكان الذي تعلق فيه اإلضاءات المؤقتة عندما ال يتم تركيبها على األعمدة المذكورة ،ونحو ذلك.
 .3نسخة من تصريح أنشطة الشوارع من مكتب العمدة أو تصريح آخر ،إن وجد( .قد يتم إعفاؤك من رسوم تصريح  DOTإذا حصلت على تصريح من مكتب
العمدة لهذا الحدث؛ ومع ذلك ،ال يزال يتعين عليك تقديم هذا الطلب وإرفاق تصريح مكتب العمدة).
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طلب تركيب
إضاءات الفسطون و/أو إضاءات األعياد المؤقتة و/أو اإلضاءات المؤقتة األخرى

القسم األول (مكرر من الصفحة ).1

تابع:
معلومات مقدم الطلب:
إضاءات المهرجانات :نعم

ال

إضاءات األعياد الموسمية :نعم

ال

ال

غير ذلك :نعم

اسم المجموعة الراعية:
عنوان المجموعة الراعية:
المدينة:

الرمز البريدي:

الوالية:
الهاتف:

اسم جهة االتصال بالمجموعة :

(يرجى إرفاق نسخة من التصريح).

رقم تصريح أنشطة الشوارع من مكتب العمدة (إن وجد):
رقم ترخيص المقاول:

المقاول الكهربائي المؤدي للعمل:

اسم جهة االتصال للمقاول المتاحة على مدار  24ساعة:

رقم الهاتف:

اسم مسؤول شركة المقاول:
عنوان المقاول:
مكان المشروع :على (الطريق/الطرق الرئيسية)
و
المنطقة اإلدارية:

عدد األعمدة المستخدمة:

تواريخ تركيب اإلضاءة على األعمدة :من

(يحظر استخدام أعمدة إشارات المرور).
إلى

التاريخ الذي ستبدأ فيه اإلضاءة :من

منطقة عمود خشبي؟ نعم

إلى

الحد األدنى الرتفاع أي تركيبات على الطرق:
(يرجى إظهار تفاصيل مواقع ارتفاعات التركيب على الرسم/الخريطة الخاصة بك).

الرصيف:

ال
قدم/أقدام

Section II
Applicant: Do Not Write in this Section. NYCDOT Street Lighting Unit Use Only

DSL # Assigned:

Date Received:

Commnets:

NO

Date of
Decision:

YES

Approved:

Signature of Director of Street Lighting:

(This section shall be signed by the Director of Street Lighting and returned to the
applicant. The applicant shall present this approved and signed application when
)applying for DOT and DOB permits.

3

