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 الرئیسیة الصفحة 

   إدارة النقل  حول

 السائقین 

 العبارات والحافالت  

 الدراجات راكبو 

 المشاة واألرصفة  

 الجسور 

 العالمات واإلشارات  
 الشوارع  ةةوإنار

 برامج السالمة 

 االمتیازالتصاریح/حقوق 

 األسئلة الشائعة

 خریطة الموقع 

 DOTالتواصل مع 
 

 Staten Islandتصریح عبارة في 
 تعلیمات طلب الحصول على تصریح لتوزیع مطبوعات

 
، 34. وفقًا للوائح مدینة نیویورك، الباب Whitehallو St. Georgeیمنح التصریح إذنًا باستخدام المساحة في محطتي العبارة 

 ، یُحظر توزیع المواد دون تصریح. ال توجد رسوم لھذا التصریح. تطبق الشروط/القیود التالیة: 02-1  القسم

 العبارة. تقتصر التصاریح على المحطات فقط. لن یتم إصدار تصاریح لتوزیع مطبوعات على متن  .1
 یجب أال یكون ھناك أي تداخل مع تدفق الركاب عبر محطات العبارة. .2
 لمناطق الباب الدوار أو الساللم المتحركة أو األبواب أو البوابات المؤدیة إلى معبرة العبارة. سد یجب أال یكون ھناك أي  .3
 ا في ذلك الممرات الجانبیة.لن یتم منح أي دخول للمناطق المحظورة، بم .4
 . العبّاراتیجب عدم وضع ملصقات أو الفتات أو منشورات على أي سطح في المحطات أو على متن  .5
 لن یتم السماح بأي طاوالت أو ھیاكل أو حوامل.  .6
 ) أشخاص بتوزیع المطبوعات بموجب التصریح نفسھ.3لن یُسمح ألكثر من ثالثة ( .7
 أو معدات المرخص لھ. /لن یتم توفیر أماكن لتخزین مواد و .8
 موظفي المحطة والعبارة. معیجب التعاون الكامل  .9

 یجب حمل التصریح في جمیع األوقات وإظھاره عند الطلب.  .10
لن یتم إصدار أكثر من تصریحین للمطبوعات في الوقت نفسھ في كل محطة، ما لم یتم اعتماد خالف ذلك من المدیر التنفیذي  .11

 . Staten Islandللعملیات لعبارات 
د یُحظر التماس التبرعات وتوزیع المواد الغذائیة أو المالبس أو الطرود أو غیرھا من المواد غیر المطبوعة، ما لم یتم اعتما .12

 . Staten Islandخالف ذلك من المدیر التنفیذي للعملیات لعبارات 
 . Staten Islandتحتفظ دائرة النقل في نیویورك بالحق في إلغاء ھذا التصریح بناًء على تقدیر المدیر التنفیذي للعملیات لعبارات  .13
 قد یُحظر التوزیع إذا لم یتم استیفاء أي من الشروط المذكورة أعاله.  .14

 
 . Ferrypermitrequest@dot.nyc.gov*إذا كانت لدیك أي أسئلة، یرجى االتصال بـ 

 

 

 معلومات العمیل

 اسم الشركة:

 عنوان الشارع:

 المدینة:

 الوالیة:
 

 البریدي:الرمز 

 االسم األول لجھة االتصال:

 اسم عائلة جھة االتصال:

 رقم الھاتف: 

 عنوان البرید اإللكتروني:

 )5555-555-212(مثال: 
 

 )john@doe.com(مثال: 

 :جھة االتصال وظیفةلقب 

 روابط النقل األخرى
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   وصف الطلب: 

 
 

 بیانات التصریح

 
 حدد الموقع للحصول على تصریح ھناتعلیمات: 

  

   حدد... الموقع: 

  التاریخ:

  

 صباًحا 1 00      وقت االنتھاء: صباًحا 1 00 وقت البدء: 

 
 یُرجى النقر ھنا إلضافة المواقع والتاریخ واألوقات

  

   معلومات التصریح إزالة

 تحمیل المستندات
 

 لم یتم تحدید ملف          حدد ملف�ا   المطبوعات التي سیتم توزیعھا

 لم یتم تحدید ملف           حدد ملف�ا  نموذج اإلصدار

 
 إصدار المطبوعات نموذجیُرجى النقر ھنا للحصول على 

 
 إرسال 

 

 
 

  الموقع  خریطة|  امشروط االستخد |  بیان الخصوصیة |  األسئلة الشائعة |  اتصل بنا  حقوق الطبع والنشر لمدینة نیویورك

https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/GeneralReleaseForm.pdf
https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/GeneralReleaseForm.pdf
https://a841-dotweb01.nyc.gov/FerryPermits/pdf/GeneralReleaseForm.pdf
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
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