ASP

اآلرشادات البديلة لركن السيارات على جوانب
الشوارع
تقويم التعليق لعام 2020

رأس السنة الميالدية*

 1يناير ،األربعاء

المعلومات

Three Kings’ Day

 6يناير ،االثنين

Martin Luther King, Jr.’s Birthday

 20يناير ،االثنين

Lunar New Year’s Eve

 24يناير ،الجمعة

قد يتم تعليق قواعد وقوف السيارات الجانبية البديلة من وقت آلخر بسبب الثلوج أو
الطقس العاصف أو حاالت الطوارئ األخرى .يرجى زيارة موقعنا على
 nyc.gov/dotأو االتصال على الرقم 311للحصول على مزيد من المعلومات.

Lunar New Year

 25يناير ،السبت

Lincoln’s Birthday

 12فبراير ،األربعاء

)Washington’s Birthday (Pres. Day

 17فبراير ،االثنين

Ash Wednesday

 26فبراير ،األربعاء

Purim

 10مارس ،الثالثاء

Holy Thursday

 9أبريل ،الخميس

)Passover (1st/2nd Days

 10-9أبريل ،الخميس-الجمعة

Good Friday

 10أبريل ،الجمعة

هل يمكنني التوقف
اللتقاط أو إنزال ركاب؟

)Passover (7th/8th Days

 16-15أبريل ،األربعاء  -الخميس

)Holy Thursday (Orthodox

 16أبريل ،الخميس

)Good Friday (Orthodox

 17أبريل ،الجمعة

هل يمكنني التوقف
لتحميل أو تفريغ حزمة
ال
أو البضائع على
الرصيف؟

Solemnity of the Ascension

 21مايو ،الخميس

)Idul-Fitr (Eid Al-Fitr

 26-24مايو ،األحد-الثالثاء

هل االنتظار مسموح به؟ ال

اليوم التذكاري*

 25مايو ،االثنين

( Shavuotيومان)

 30-29مايو ،الجمعة-السبت

عيد االستقالل*

 4-3يوليو ،الجمعة-السبت

)Idul-Adha (Eid Al-Adha

 30يوليو  1 -أغسطس ،الخميس-السبت

Feast of the Assumption

 15أغسطس ،السبت

عيد العمال*

 7سبتمبر ،االثنين

Rosh Hashanah

 20-19سبتمبر ،السبت-األحد

للصم وضعاف السمع ( ،)TTYيرجى االتصال على الرقم .(212) 504-4115

هل تعلم؟
ماذا يتضمن االسم؟ هل تعرف الفرق في معنى عالمات وقوف السيارات هذه؟
عدم الركن(NO
عدم الوقوف
عدم التوقف
)PARKING) (NO STANDING) (NO STOPPING
ال

نعم

ال
ال

نعم

نعم
ال

تم تحديد جميع أنحاء مدينة نيويورك بأنها ( )NYCيمكن فيها َق ْطر السيارات
بموجب قانون المركبات والمرور للوالية في عام  .1959وهذا يعني أن أي مركبة
متوقفة أو تعمل بشكل غير قانوني أو لديها ملصقات تسجيل أو فحص مفقودة أو
منتهية الصالحية يمكن قطرها.
أمورا
في العطالت القانونية الرئيسية ،يعتبر التوقف ،والوقوف وركن السيارات
ً
مسموحا بهاباستثناء المناطق التي تكون فيها قواعد التوقف والوقوف وركن
ً
السيارات سارية المفعول سبعة أيام في األسبوع (على سبيل المثال" ،عدم الوقوف
في أي وقت") .بنا ًء على ذلك ،فإن عدادات وقوف السيارات لن تكون سارية
المفعول في العطالت القانونية الرئيسية.

Yom Kippur

 28سبتمبر ،االثنين

( Succothيومان)

 4-3أكتوبر ،السبت-األحد

Shemini Atzereth

 10أكتوبر ،السبت

يعد الركن المزدوج للسيارات غير قانوني في جميع األوقات ،بما في ذلك أيام
تنظيف الشوارع ،بغض النظر عن الموقع أو الغرض أو المدة.

Simchas Torah

 11أكتوبر ،األحد

Columbus Day

 12أكتوبر ،االثنين

من غير القانوني أن توقف سيارتك على مسافة  15قد ًما من صنبور اإلطفاء في
كال االتجاهين .الحواجز المدهونة في مواقع صنبور اإلطفاء ال تشير إلى المكان
الذي يمكنك ركن سيارتك فيه.

All Saints Day

 1نوفمبر ،األحد

Election Day

 3نوفمبر ،الثالثاء

Veterans Day

 11نوفمبر ،األربعاء

Diwali

 14نوفمبر ،السبت

عيد الشكر*

 26نوفمبر ،الخميس

Immaculate Conception

 8ديسمبر ،الثالثاء

يوم عيد ميالد المسيح *

 25ديسمبر ،الجمعة

السيارة المأهولة المتوقفة بشكل غير قانوني تسبب نفس خطر السالمة واالزدحام
تصرف بمسؤولية واركن سيارتك بشكل قانوني.
مثل السيارة غير المأهولة.
ّ

*عطلة قانونية رئيسية

متاح إصدارات مترجمة من هذه الوثيقة من خالل االتصال على الرقم 311
أو زيارة الموقع اإللكتروني  nyc.gov/dotأو nyc.gov/dot/asprules

