
 
 

 تسجیل موقع وحدة توزیع المواد المطبوعة  إلكمال تعلیمات  
 

متاح  النموذجھذا . اإللكتروني DOTمن موقع " تسجیل موقع وحدة توزیع المواد المطبوعة"  نموذجبتنزیل قم  .1
 .إدارة النقل إلى بناًء على طلب قرص مضغوطأیًضا على 

یمثل كل صف معلومات حول وحدة واحدة من وحدات  . Microsoft Excelبتنسیق جدول بیانات  النموذج  .2
 .ومن ثم، ینبغي أن یكون ھناك صف واحد من البیانات لكل وحدة توزیع تملكھا وتحتاج إلى تسجیلھا. التوزیع

 .أو تغییر عناوین األعمدة أعمدة تقم بإضافةال  .3
 .یتم سرد تعریفات الحقول أدناه. األعمدة لكل وحدة توزیع للمواد المطبوعةأكمل أكبر عدد ممكن من  .4
یمكن إرسال الملفات  . المكتمل إلكترونی�ا إلى إدارة النقل" تسجیل موقع وحدة توزیع المواد المطبوعة"یجب تقدیم  .5

 قرص مضغوطأو إرسالھا بالبرید على  Newsracks@dot.nyc.gov عبر البرید اإللكتروني كمرفقات إلى
 : إلى

 
 

Department of Transportation 
Newsracks Unit 

55 Water Street, 7th Floor 
New York, NY 10041 

 
 :تعریفات الحقل

 الوصف اسم العمود
  

 .معرفًا آخرأي شركة أو مالك أصدر رقم التعریف أو  معرف وحدة التوزیع بالشركة
 .ھذا الحقل اختیاري

 ،  Brooklyn = Kو،  Bronx = X، وManhattan = M اإلداریة المطقةرمز أدخل  )Rو Qو Kو Xو M( المنطقة اإلداریة
  Staten Island = R ، و Queens = Qو 

 الغرب =  W ، الشرق=  E ، الشمال الشرقي=  N/E ، الشمال الغربي=  N/W ، الشمال=  N جانب الشارع
S  =الجنوب ، S/E  =الجنوب الشرقي، S/W  =الجنوب الغربي 

 .عنوان المبنى الذي تقع أمامھ وحدة توزیع المواد المطبوعة رقم المنزل

 .الشارع الذي تقع فیھ وحدة توزیع المواد المطبوعة في الشارع

 .المطبوعةأقرب شارع متقاطع إلى موقع وحدة توزیع المواد  أقرب شارع متقاطع

 .المسافة التقریبیة باألقدام من وحدة التوزیع إلى رصیف أقرب شارع متقاطع المسافة من أقرب شارع متقاطع

 .الشارع المتقاطع الواقع بعیًدا عن موقع وحدة توزیع المواد المطبوعة الشارع المتقاطع الثاني

 قطعة أرض شاغرة، بوب بوریتو، مكتب البرید: مثل. المجاور العقاروصف  في مواجھة

 .مالحظات إضافیة قد تكون ضروریة لتحدید الموقع مالحظات إضافیة على الموقع
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