
 
 

 طلب ترخیص مظلة من إدارة النقل
 

  : التاریخ  :قطعة األرض رقم   :المربع السكني  : المنطقة اإلداریة
 

 :الطلب ُمقّدم بموجب ھذه الوثیقة لترخیص تركیب وصیانة مظلة للممشى الموجود في مدخل المبنى أو المقر الموجود في

 )تركیب المظلة الذي سوف یتم فیھ  المكان عنوان ( 
 

   

 االرتفاع: ____________  الفسحة الفارغة: ______________  :العرض  :الطول :أبعاد المظلة

   :نوع المظلة

 □ مقھى الممشى □متنوع  □مطعم  □سكن  □فندق 
 )یُرجى التحدید(  :غیر ذلك

 :األشیاء التالیة )AHIQ(  یتعیّن أن یرسل مقدمو طلب ترخیص المظلة إلى وحدة فحص وضمان جودة الطرق السریعة

 .موافقة كتابیة ُمصّدق علیھا من مالك العقار لتركیب وصیانة المظلة .1

نوع المظلة ووصفھا ولونھا؛ ونوع جمیع المواد الداعمة وقطرھا ومقاسھا؛ ومواصفات اإلطار : بیان بتفاصیل التشیید الرئیسیة، بما یتضمن ما یلي .2
؛ ووصف الكلمات المقترح كتابتھا على غطاء المظلة بما في ذلك ولوازم التثبیت في الممشى والمبنى  الھیكلي، ومجموعة التقویة المقاومة للھواء

 .خمس بوصات في سبع بوصات للموقع المقترح بأبعاد ثالث صور ؛ الصیاغة الدقیقة للكلمات واألبعاد ذات الصلة

 .سیتم تسقیف المظلة بالكامل. H1029للتشیید بیان یفید بأن تصمیم المظلة وتشییدھا متوافق مع البیانات القیاسیة  .3

 .قدًما من كال جانبي المظلة 15مخطط یوضح المظلة؛ من حیث األبعاد والموقع وجمیع مرافق وأثاثات الشارع في نطاق  .4

ن تقدیم شھادة من الجھة التي تقوم وإذا تعذر الحصول على شھادة من الجھة الُمصنِّعة، یمك. للحریق شھادة من الجھة الُمصنِّعة تفید بأن الغطاء مقاوم  .5
 .بتركیب المظلة بدالً عن ذلك

، عند االقتضاء، على تركیب المظلة في معلم معیّن أو منطقة تاریخیة أو إلحاقھا بمبنى یضم )LPC(موافقة لجنة الحفاظ على المعالم التاریخیة للمدینة  .6
 .في ھذا الشأن LPCمعالم تاریخیة وفق ما تحدده 

 
 .NYC، فیجب على ُمقّدم الطلب تقدیم موافقة كتابیة من إدارة شؤون المستھلكین في Sidewalk Caféإذا تم تقدیم ھذا الطلب فیما لھ صلة بمقھى  .7

 :یخضع الترخیص المقرر منحھ للشروط اآلتیة
 .ل بھایوافق مقدم الطلب على أن یمتثل لجمیع قوانین وقواعد اإلدارة وأي قوانین وقواعد أخرى معمو

 : توقیع ُمقّدم الطلب وإقراره
 

  : التاریخ ________________________ :التوقیع   :اكتب بأحرف واضحة
 )توقیع ُمقّدم الطلب( )اسم ُمقّدم الطلب بأحرف واضحة(

 
 

Approved by:  _  Date:   
(HIQA Borough Coordinator Signature) 

 
 

 
 :التصاریح ، یجب تقدیم ما یلي إلى مكتب إدارةIQAHبعد الحصول على ترخیص المظلة من 

 :طلبات التصریح .1
 ،یتم إصداره إلى المقاولین من أجل تركیب مظالت جدیدة –تصریح التركیب  .أ

 .یتم إصداره إلى مالكي العقارات من أجل المظالت الجدیدة والموجودة بالفعل –تصریح الصیانة  .ب

 .ضروري من أجل تصریح التركیب فقط – §(4)02-2 لوائح التنظیمیة للطرق السریعةراجع القواعد وال. السند القانوني للتصریح .2

 .تأمین المسؤولیة العامة التجاریة وشھادة من سمسار .3
 

 .ال یتم قبول الشیكات الشخصیة. یقبل مكتب التراخیص البطاقات االئتمانیة الرئیسیة والحواالت المالیة وشیكات الشركة والشیكات الُمصّدقة :مھم
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