طلب تصاريح للمركبات ذات األبعاد
الكبيرة بمدينة نيويورك
القواعد اإلرشادية:
يجب إكمال هذا الطلب بالكامل وبدقة.
يُسمح بطلب واحد ( )1لكل انتقال/تصريح .يتطلب االنتقال تصريحين ( :)2واحد (" )1في المدينة" ،وواحد (" )1خارج المدينة" .قد تكون هناك حاجة إلى المزيد
من التصاريح اعتما ًدا على عدد االنتقاالت داخل المدينة.
يتم إصدار تصاريح لألبعاد الكبيرة لألحمال غير القابلة للتقسيم فقط.
يتم دفع التصاريح إلى إدارة النقل بمدينة نيويورك ( )NYCDOTعن طريق شيك مصرفي أو حوالة بريدية معتمدة فقط .يتم قبول المدفوعات الليلية مقابل رسم قدره 53
دوالرً ا لكل واحدة .يلزم وجود مهلة  84ساعة من تاريخ استالم الطلب والدفع المقرر .بالبريد إلىNYC Department of Transportation-Division of Bridges, :
 .Truck Unit, 55 Water St, 5th floor, NY, NY 10041للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ،الهاتف ،212-839-6337 :الفاكس.212-839-4045 :
رقم الهوية الفيدرالية للضرائب:

اسم الشركة:
عنوان الشركة:
رقم هاتف الشركة:

رقم فاكس الشركة:

رقم ترخيص مركبة شاحنة القطر
العرض
الكلي:

الطول
اإلجمالي:

الطراز

السنة

االرتفاع الكلي :طول
المقطورة:

عنوان البريد اإللكتروني للشركة:
الوالية

الوزن اإلجمالي
الكلي:

نقطة البداية  -العنوان الكامل أو خط المقاطعة في مدينة نيويورك:

رقم ترخيص المقطورة

السنة

الوالية

الطراز

وصف الحمولة*( :يجب أن تكون جميع األبعاد بالقدم والبوصة*)
الوزن اإلجمالي للحمل:
الطول:
العرض:
االرتفاع:
الوجهة  -العنوان الكامل أو خط المقاطعة في مدينة نيويورك:

المسار المطلوب:
التوجيه

عدد المحاور
أوزان المحاور
(رطل)
تباعد المحاور
(قدم وبوصة)
تاريخ االنتقال
(رحلة واحدة فقط لكل تصريح)

2
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ساعات التشغيل
وقت البدء:
وقت االنتهاء:

ورقة تكوين المركبة اإلضافية مرفقة:

تعليمات خاصة

8
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قاعدة العجالت (المسافة  -مركز المحور األول إلى المحور الخلفي) قدم/بوصة.

لالستخدام المكتبي فقط

دوالرا
رسوم التصريح53 :
ً

رقم التصريح

تاريخ اإلصدار

تم اعتماد الطلب أعاله

** توقيع مقدم الطلب **

منسق عمليات التصاريح

رقم سجل التصاريح:

شركة خدمات التصاريح:

مالحظات:
ستكون تصاريح األبعاد الكبيرة غير صالحة إذا تجاوزت األوزان أو األبعاد أو التكوين الفعلي للمركبة تلك المنصوص عليها في طلب التصريح ،أو إذا انحرفت السيارة
بشكل كبير عن المسار الموضح في التصريح.
يجب على جميع األحمال التي تحتاج إلى مرافقة أمنية للمركبة استخدام مرافقات أمنية معتمدة من والية نيويورك.
www.nyc.gov/dot/permits

