
Highway Inspection and Quality Assurance (HIQA) 
Newsrack Unit 

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

 5019‐892‐646الفاكس:  8854‐836‐212الھاتف: 
www.nyc.gov/dot 

 

 
 

 نموذج التسجیل لمالكي وحدات توزیع المواد المطبوعة
 

یُطلب من المالك أو الشخص الذي یتحكم في أي وحدات توزیع مواد مطبوعة موضوعة على رصیف مدینة نیویورك ("المالك") إكمال ھذا النموذج 
"). یجب استخدام نموذج تسجیل منفصل وقائمة مواقع DOTمرة واحدة كل عام بحلول األول من نوفمبر إلى إدارة النقل في مدینة نیویورك (" وإرسالھ

 شوراتنمحّدثة لكل منشور. یجب على المالكین إخطار إدارة النقل على الفور بأي تغییرات في العنوان و/أو االسم، ویجب تقدیم التغییرات في الم
في المائة أو أكثر في عدد وحدات التوزیع إلى إدارة النقل عن طریق نموذج تسجیل  10المعروضة للتوزیع في وحدات التوزیع والتغییرات بنسبة 

 .www.nyc.gov/dotجدید أو معدل، وقائمة الموقع أو إشعار اإلزالة، على التوالي. تتوفر جمیع نماذج إدارة النقل على: 
 

 اسم المنشور: . 1
 استخدم نموذج تسجیل منفصًال لكل منشور.

  
 

 اسم المالك: . 2
 

  
 اسم المالك الفردي

 
  

بالنسبة لجمیع المالكین، یجب أن یكون الكیان المسمى ھنا ھو الكیان نفسھ المذكور في شھادة اسم الكیان (
 )التأمین ونموذج التعویض

 
  

 أن یكون عنوان الشارع. أرقام صندوق البرید غیر مقبولة.)العنوان (یجب 
 

  
 الرمز البریدي الوالیة المدینة

 
  

 عنوان البرید اإللكتروني رقم الھاتف
 
 

 اسم وعنوان الكیان المسجل لدى سكرتیر والیة نیویورك، حیث سیتم تقدیم جمیع اإلشعارات الرسمیة و/أو إرسالھا بالبرید. . 3
 www.dos.ny.gov، انتقل إلى لعرض معلومات شركتك

 
  

 اسم الكیان
 

  
 العنوان

 
  

 الرمز البریدي الوالیة المدینة

http://www.nyc.gov/dot
http://www.nyc.gov/dot
http://www.dos.ny.gov/
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 جھة اتصال إضافیة (اختیاري): . 4
 

  
 عنوان البرید اإللكتروني رقم الھاتف االسم

 
  

 العنوان
 

  
 الرمز البریدي الوالیة المدینة

 
   :المنشورعدد وحدات التوزیع لھذا  . 5

 
 مبلغ التأمین: . 6

 وحدات التوزیع) +100دوالر ( 1000000 □ وحدة توزیع) 99-1 دوالر ( 300000 □

 :اسم شركة التأمین . 7
 یجب أن تكون شركة التأمین مرخصة للقیام بأعمال تجاریة في والیة نیویورك.

 
  

 
 :بیان امتثال المالك . 8

 
، بأن جمیع وحدات التوزیع للمنشورات المشار إلیھا أعاله والتي تقع تحت ملكیتي و/أو   أقر أنا،

من القانون اإلداري لمدینة نیویورك والقواعد ذات الصلة. لقد قدمت إلى إدارة النقل  128.1‐19 للقسموفقًا سیطرتي سیتم تثبیتھا وصیانتھا وإزالتھا 
 عویض موقعة، وشھادة تأمین، كما ھو مطلوب.قائمة بمواقع وحدات التوزیع، واستمارة ت

 
   التاریخ:  التوقیع:

 
********************************************************************************************* 

 
دارة لسبل االنتصاف اإلنفاذیة التي تقرھا إسیخضع مالكو وحدات التوزیع الذین یخفقون في تقدیم جمیع المعلومات المطلوبة أعاله بالطریقة المحددة 

 النقل على النحو المنصوص علیھ في القانون.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 یل األصلي الموقّع لكل منشور إلى:التسج نموذج إعادة یرجى
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