طلب الحصول على تصريح لبرنامج الفتات
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 .1معلومات عن مقدم الطلب
اسم المؤسسة:
العنوان:
رقم الفاكس:

رقم الهاتف:
اسم المدير:
جهة االتصال:
البريد اإللكتروني:
 .2معلومات عن تصريح الالفتات
جديد
نوع التصريح:
المنطقة اإلدارية:

تجديد

Manhattan

Bronx

Brooklyn

Queens

*يجب تقديم طلب للحمالت الجديدة قبل تاريخ بدئها بمدة  45يو ًما على األقل ما لم تصرح الدائرة بخالف ذلك.
*يجب تقديم طلب التجديدات قبل انتهاء التصريح الحالي بمدة  14يو ًما على األقل ما لم تصرح الدائرة بخالف ذلك.
ستُعرض الالفتة ألجل (توضيح الغرض من الالفتة):

الفترة الزمنية المطلوبة ،يرجى ذكر تواريخ محددة:
إلى:

من:
عدد الالفتات:

أماكن وضع الالفتات :أدرج أدناه وأرفق قائمة منفصلة أو خريطة إن كنت تحتاج إلى مساحة أكبر.

اسم فني التركيب الذي سيركب الالفتات أو يزيلها:

هل التصميم/الرسم مرفق:

نعم

ال

هل شهادة التأمين السارية مرفقة:

نعم

ال

Staten Island

 .3شروط التصريح
تخضع جميع تصريحات الالفتات للباب  34القسم ) 2-14(bمن لوائح مدينة نيويورك.



ال يجوز تعليق الالفتة على أي عمود إلشارات المرور التي تحتوي على جهاز كهربائي للتحكم في حركة المرور.



ال يجوز تعليق الالفتات بطريقة تعيق رؤية الالفتات أو اإلشارات التي قد تكون معلقة على أعمدة اإلنارة.



ال يُسمح بثقب أعمدة اإلنارة أو لحام دعامات التثبيت بها.



يجب أن تتكون جميع معدات التركيب من مادة مقاومة للصدأ ،ويجب أن تكون دعامات التثبيت من مواد مصنوعة من األلياف الزجاجية.



ال يجوز تثبيت الالفتات على أعمدة اإلنارة التي حددتها هيئة الحفاظ على المعالم على أنها معالم .وال يجوز وضع الفتات على أعمدة اإلنارة الزخرفية دون تلبية
متطلبات محددة ،مثل توفير حماية خاصة.



ال يجوز وضع الفتات على أي جسر خاص بدائرة النقل أو نفق أو هيكل جسور.



ال يجوز أن تتجاوز الالفتات أبعادًا مقاسها  3أقدام في العرض و 8أقدام في الطول .ويجب أن تكون عمودية .ال يُسمح بالالفتات األفقية ،بما في ذلك الالفتات المعلقة
عبر الشارع .يجب أن يكون بها  6فتحات للسماح بمرور الهواء.



خطرا على المشاة أو على حركة مرور المركبات .يجب أن تكون أدنى نقطة لالفتة على ارتفاع  18قد ًما على األقل فوق الطريق.
ال يجوز أن تسبب الالفتات
ً



ً
حامال آخر لتصريح موجودة
ال يُسمح بوضع الفتات مزدوجة (الفتتان على العمود ذاته) إال إذا كان حجمهما معًا ال يتجاوز  24قد ًما مربعًا .إذا تواجدت الفتة تخص
على عمود ،فال يجوز لك تركيب الفتة على هذا العمود.



ال يجوز أن تحتوي الالفتات على مواد دعائية .يجوز وضع األسماء التجارية أو الشعارات الخاصة برعاة الفعالية ،وال يجوز أن يتجاوز ذلك  %10من إجمالي
الالفتة .يجب أن يكون االسم التجاري أو شعار الشركة الراعية للشركة على الجزء السفلي من الالفتة .لن يُسمح بوضع الرعاة المرتبطين بالكحول أو بالتبغ على
الالفتات.



حامل التصريح مسؤول عن فحص الالفتات واألعمدة واستبدال الالفتات التي تمزقت أو تشوهت أو أصبحت في حالة سيئة بشكل عام وإزالتها أو أيهما ،بما في ذلك
إصالحها .ال تتحمل مدينة نيويورك نفقات تنفيذ أعمال التركيب والصيانة وإزالة الالفتات واستخدام معدات التثبيت.



يجب أن يحصل حامل التصريح على تأمين المسؤولية التجارية العامة ويحافظ عليه ،والذي يوفر تغطية ال تقل عن  1,000,000دوالر بحد موحد شامل لكل حادث
ويضمن أن تكون المدينة ومسؤولوها وموظفوها مؤمنًا عليهم إضافيين بتغطية مثل ما هو منصوص عليه في نموذج ) .ISO Form CG 2026 (11/85 edعلى
األقل في وقت تركيب الالفتات وإزالتها من على أعمدة اإلنارة.



يجب تقديم تصميم لالفتة المقترحة ،طبق األصل لالفتة التي سيتم تركيبها ،مع هذا الطلب.
يجب أن تكون جميع الالفتات التي يتم تنفيذها وتثبيتها بموجب هذا التصريح الفتات معتمدة من دائرة النقل ،وأال تخالف هذا التصميم.



في حالة عدم اتباع أي من الشروط المذكورة أعاله ،بما في ذلك اإلزالة السريعة لالفتات ،يدرك حامل التصريح أنه قد يخضع لغرامة وإلغاء التصريح.

في حالة الموافقة ،على مقدم الطلب أن يقدم إثبات التأمين .ال يجوز تركيب أي الفتات ما لم تتم الموافقة على طلب التصريح.
يشكل التوقيع أدناه وتقديم طلب إلى برنامج الالفتات التابع لدائرة النقل بمدينة نيويورك موافقتك على ما ذُكر أعاله.

توقيع مقدم الطلب المصرح له

التاريخ

 .4الستخدام موظفي دائرة النقل المصرح لهم فقط
تمت الموافقة على طلب الحصول على تصريح
تم رفض طلب الحصول على تصريح
الفتات في األماكن المذكورة أعاله بد ًءا من

تمنح دائرة النقل مقدم الطلب المذكور أعاله تصري ًحا بتركيب عدد
واالنتهاء في

توقيع المسؤول من دائرة النقل

التاريخ

