
 
 

 تعليمات عامة

 ممنوع" مناطق بعض في سياراتهم بركن الدين رجال من ألعضائها للسماح الدينية الجمعيات أو للمؤسسات السيارات وقوف تصاريح( NYCDOT) نيويورك بمدينة النقل إدارة تصدر

 .سنوي أساس على محدودة زمنية لفترات معلقة بالفتة المحددة" الوقوف

 

ا أو يترأسون خدمات مؤسسة أو جمعية دينية ألي يحق ألي مؤسسة أو جمعية دينية يعمل أعضاؤها من رجال الدين لمدة ال تقل عن عشري ن ساعة أسبوعي ًّا، والذين يتولون منصبًّ

 .رجال الدين سياراتلوقوف طائفة، أن تتقدم بطلب للحصول على تصريح 

 

 من شهرين قبل بالبريد التجديد طرد إرسال سيتم. واحد عام لمدة صالح التصريح. التصريح على ترخيص لوحات( 3) ثالث إلى يصل بما العبادة دار إلى واحد تصريح إصدار يتم

 .التصريح انتهاء تاريخ

 

  عملية التقدم بطلب  

 

ا لصالحها  تقديم طلب إلى إدارة التصاريح وخدمة للتقدم بطلب للحصول على تصريح لوقوف سيارات رجال الدين، يجب على المؤسسة أو الجمعية الدينية التي يتولى رجل الدين منصبًّ

عها ُيستخدم للخدمات الدينية. يجب على رجال الدين الذين ستظهر أرقام هذه الوثائق وضع دار العبادة كمؤسسة دينية وأن موق تثبتأن العمالء، مع إرفاق الوثائق المطلوبة. يجب 

 ندات المرفقة عشرة أيام عمل للمعالجة.لوحاتهم على التصريح تقديم الوثائق المتعلقة بمعلومات السيارة ووضع رجل الدين. يستغرق الطلب الذي تمت الموافقة عليه مع جميع المست

 

  المذكورة أدناه مع طلبكيجب تضمين نسخ من الوثائق   

 

 القسم  بموجب الضرائب من معفي باعتباره العبادة دار تعين والتي األمريكية الخزانة لوزارة التابعة( IRS) الداخلية اإليرادات دائرة من خطاب أو .N.Y.S في التأسيس شهادة .1

501c.(3). 

العقار يشهد بأن المؤسسة الدينية  سند الملكية أو اإليجار الذي يوضح أن المؤسسة الدينية تستخدم العقار بشكل أساسي كمكان اجتماع للعبادة؛ أو بيان مكتوب موثق من مالك .2

 سند الملكية أو عقد اإليجار. هناك يكنلم لديها إذن من المالك الستخدام المبنى كدار عبادة؛ إذا 

 دار من موثقة رسالة فقط، 1331 عام قبل ُبنيت التي للعقارات أو نيويورك مدينة في البناء قانون بموجب F-1(b) إشغال مجموعة أنه على العقار تصنيف إلى تشير إشغال شهادة .3

 .والقطعة السكني المربع رقمي مع العقار، بناء فيها تم التي السنة يوضح العبادة

 .التصريح منحهم المراد الدين لرجا جميع من سارية قيادة رخصة .4

 .التصريح يشملها مركبة لكل( ينطبق كان إذا) األجل طويل إيجار عقد أو حالية ركاب مركبة تسجيل بطاقة .5

 .التصريح يشملها مركبة لكل حالية تأمين بطاقة .6

 باللغة ليست الشهادة كانت إذا موثقة ترجمة مع( Ordination Certificate) الترسيم شهادة من نسخة تقديم. التصريح سيشملهم الذين الدين رجال لجميع الدين رجل وضع إثبات .7

 .اإلنجليزية

ا قدم .1  .الدينية الجمعية أو المؤسسة هذه عن نيابة األسبوع في ساعة عشرين عن يقل ال ما يعمل بأنه يشهد الدين رجل من موثقًّا بيانًّ

 إدارة النقل بمدينة نيويورك

 تصاريح وقوف سيارات رجال الدين
 الطلب نموذج 



  الدين طلب الحصول على تصاريح وقوف سيارات رجال  

 دار العبادة:

 ________________اسم المؤسسة الدينية __________________________________________________________________________

 العنوان _________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________ الوالية _______________________ الرمز البريدي __________________المدينة 

 _رقم اإلعفاء الضريبي من دائرة اإليرادات الداخلية ______________________________ جهة االتصال __________________________________

 ____________ الفاكس _______________________ البريد اإللكتروني __________________________________الهاتف _____________

 

 ( لوحات ترخيص لكل دار عبادة مؤهلة3واحد فقط لما يصل إلى ثالث ) سيارات ملحوظة: سيتم إصدار تصريح وقوف
 

 معلومات التأمين

 1المركبة 

 الدين__________________________________ العنوان ____________________________________اسم رجل 

 المدينة:____________________ الوالية ___________ الرمز البريدي _______________ الهاتف _______________

 ________________ الطراز ________________لوحة الترخيص__________________الوالية ____________ العام 

 2المركبة 

 اسم رجل الدين__________________________________ العنوان ____________________________________

 المدينة:_________________ الوالية __________ الرمز البريدي __________________ الهاتف ________________

 خيص_________________الوالية ____________ العام ________________ الطراز _________________لوحة التر

 3المركبة 

 اسم رجل الدين_________________________________ العنوان ____________________________________

 __________________ الهاتف ______________المدينة:__________________ الوالية __________ الرمز البريدي 

 لوحة الترخيص_________________الوالية ____________ العام ________________ الطراز ________________

العبادة. المركبات المسجلة لطرف ثالث غير للتأهل للحصول على تصريح، يجب أن تكون السيارة مملوكة أو مسجلة أو مستأجرة ومؤمنة من جانب رجل الدين المؤهل أو دار 

 ف سيارة رجل الدين.مؤهلة. إذا كان لدى المالك أكثر من مركبة واحدة مسجلة باالسم نفسه، يجب تسوية جميع أوامر االستدعاء قبل إصدار التصريح السنوي لوقو

 نيويورك على تصريح. مدينة لسيارات فيملحوظة: لن تحصل أي مركبة لها أوامر استدعاء معلقة لدى مكتب مخالفات وقوف ا

 

 

  يرجى قراءة ما يلي قبل التوقيع  

لذين سيستخدمون هذا التصريح في أقر بأن جميع أعضاء رجال الدين الذين ُأصدر لهم تصريح بناءًّ على هذا الطلب لديهم رخصة قيادة سارية، وأن أعضاء رجال الدين هم فقط ا

 العبادة المعينة في هذا الطلب، أو المؤسسات الجنائزية، أو في المستشفى في أداء مثل هذه الواجبات.أداء واجباتهم الرسمية في دار 

ا إلى توجيه تهم جنائية ح  نيويورك.سبما تراه إدارة النقل في مدينة أتفهم أن تقديم أي بيانات كاذبة فيما يتعلق بهذا الطلب سيؤدي إلى إلغاء امتيازات التصاريح، وقد يؤدي أيضًّ

 

  المسمى الوظيفي    المسؤول اسم

  التاريخ   التوقيع 

 
 وإدارة التصاريح وخدمة العمالء NYC DOTإذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بـ 

30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101  

 4115-504-212الهاتف النصي:  1428-892-646: الهاتف

 nyc.gov/dotأو زيارة الموقع اإللكتروني  133متاح إصدارات مترجمة من هذه الوثيقة من خالل االتصال بالرقم 

http://www.nyc.gov/html/dot/html/infrastructure/permits.shtml
http://www.nyc.gov/html/dot/html/home/home.shtml
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