طلب  NYCDOTلألحداث الخاصة للتركيب ،أو اإلزالة ،أو التعديل ،أو
االستخدام المؤقت ألعمدة إنارة الشوارع وإشارات المرور
معلومات المؤسسة
اسم المؤسسة:
عنوان مبنى المؤسسة:
عنوان المراسلة البريدية للمؤسسة:
الممثل المفوض للمؤسسة:
رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

عنوان البريد اإللكتروني:

أحكام عامة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تتحمل المؤسسة المذكورة أعاله المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف المرتبطة باستخدام وتعديل وتركيب وإزالة أعمدة إنارة الشوارع بما
في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،مأخذ التفرع الكهربائي بعمود اإلنارة ومسارات الكابالت (المشار إليها فيما يلي باسم "األعمال").
ينبغي أن تنفذ األعمال على يد مقاول كهربائي مرخص ويتم تنسيقه مع شركة المرافق المناسبة (أي .)Con Edison
تتحمل مؤسستك مسؤولية اتخاذ الترتيبات المالية الالزمة مع  Con Edisonأو شركة المرافق المالئمة مقابل تكلفة الطاقة.
يجب أن تمتثل األعمال لجميع القواعد واللوائح والقوانين وقواعد السالمة المعمول بها.
يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبًا برسم و/أو مخطط تفصيلي لألعمال المقترحة باإلضافة إلى أي صور تطلبها إدارة النقل في مدينة
نيويورك (.)NYCDOT
تتحمل المؤسسة مسؤولية أي تلف لمعدات إنارة الشوارع أو أي ممتلكات أخرى تلفت أو فقدت طوال مدة تنفيذ األعمال.
يجب تقديم الطلب الكامل إلى جانب "اتفاقية التعويض واإلعفاء من
تحمل المسؤولية" (الواردة في الصفحة  )3الموقعة والموثقة إلى مكتب  NYCDOTلألحداث الخاصة ،قبل اثنتين وسبعين ( )72ساعة على
األقل من بدء األعمال ،عبر البريد اإللكتروني specialevents@dot.nyc.gov :و/أو الفاكس .(212) 839- 4841/4254 :يجب أن
فورا إرسال الطلب األصلي الموقع والكامل بالبريد عن طريق خدمة بريد الواليات المتحدة إلى:
يتبع ذلك ً
New York City Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041

.8

يحظر تنفيذ أي أعمال لحين موافقة  NYCDOTعليها .يجب أن يتم االحتفاظ بنسخة معتمدة من  NYCDOTمن هذا الطلب في جميع
األوقات أثناء تنفيذ األعمال وتقديمها إلى  NYCDOTعند الطلب.

NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

طلب  NYCDOTلألحداث الخاصة للتركيب ،أو اإلزالة ،أو التعديل ،أو
االستخدام المؤقت ألعمدة إنارة الشوارع وإشارات المرور
طبيعة األعمال المطلوبة

تاريخ بدء األعمال:

الوقت:

تاريخ انتهاء األعمال:

الوقت:

موقع (مواقع) األعمال:

معلومات المقاول الكهربائي
اسم المقاول الكهربائي المرخص:
اسم جهة االتصال:
عنوان مبنى المقاول الكهربائي:
عنوان المراسلة البريدية للمقاول الكهربائي:
رقم الهاتف:

رقم الترخيص:

التوقيع
(الممثل المفوض للمؤسسة)

رقم الفاكس:

التاريخ

الستخدام  DOTالرسمي فقط:
Approved / Denied
NYC / DOT / DSL Name (Please Print):
Date:

NYC / DOT / DSL Signature:
DSL #
NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

اتفاقية التعويض واإلعفاء من المسؤولية
مقابل اإلذن الممنوح من قبل دائرة النقل في مدينة نيويورك إلى
("المرخص له") الستخدام
("األماكن") خالل الفترة
لغرض
.
يوافق المرخص له/مقدم الطلب على ما يلي:
ويعوض ،ويدافع عن مدينة نيويورك (المشار إليها فيما بعد باسم "المدينة") و NYCDOTوالمسؤولين أو الوكالء أو
يتحمل مقدم الطلب المسؤولية،
ّ
العاملين أو الممثلين أو الموظفين أو المحامين أو المستشارين أو المقاولين المستقلين لديه (المشار إليهم فيما يلي مجتمعين باسم "المستفيدين من
التعويض") ،كما يعفيهم من تحمل جميع المسؤوليات ،والدعاوى ،وااللتزامات ،والغرامات ،واألضرار ،والعقوبات ،والمطالبات ،والرسوم ،والنفقات
(بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أتعاب المحاماة وتعويضات المصروفات) ("األضرار") التي قد تفرض على أو يتكبدها أو يطالب بها أي من
المستفيدين من التعويض الناشئة عن أو ذات الصلة بـ
وكذلك حضور مقدم الطلب ،أ و حضور وكالء مقدم الطلب ،أو الممثلين ،أو العاملين ،أو الموظفين ،أو المقاولين المستقلين لديه خالل
سواء أكانت هذه األضرار ناتجة عن إهمال المدينة أم ال؛ شريطة أال يسري التزام
المسؤولية والتعويض السابق على أي أضرار بالقدر الذي ينشأ عن أي سوء تصرف متعمد أو إهمال جسيم من قبل المدينة ،أو المسؤولين ،أو
الموظفين ،أو العاملين ،أو الوكالء ،أو المحامين ،أو المستشارين ،أو المقاولين المستقلين لديها.
هو أال تتحمل
عالوة على ذلك ،يقر مقدم الطلب أن شرط موافقة المدينة على هذا الطلب ألداء
المدينة أي مسؤولية عن ال مسؤوليات ،والدعاوى ،وااللتزامات ،والغرامات ،واألضرار ،والعقوبات ،والمطالبات ،والتكاليف ،والمصروفات ،والنفقات (بما
في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أتعاب وتعويضات مصروفات المحاماة المعقولة) تجاه األشخاص أو الممتلكات على حساب أنفسهم ،باستثناء ما هو
منصوص عليه صراحة في هذا المستند.
يجب على مقدم الطلب أن يُعفي إلى األبد ويُبرئ ذمة المدينة و ،NYCDOTأو المسؤولين ،أو الوكالء ،أو العاملين ،أو الممثلين ،أو الموظفين من أي
وجميع المطالبات ،أو المطالب ،أو حقوق اتخاذ اإلجراءات ،أو أسباب الدعوى ،سواء كانت حالية أو مستقبلية ،وسواء كانت معروفة أو غير معروفة،
 ،وكذلك حضور مقدم الطلب ،أو حضور وكالء مقدم الطلب ،أو
ومتوقعة أو غير متوقعة ،تنشأ عن
.
الممثلين ،أو العاملين ،أو الموظفين ،أو المقاولين المستقلين لديه خالل
يجب على مقدم الطلب ،ومن يخلفه كذلك ،االمتناع إلى األبد عن إقامة أو مقاضاة أو االستمرار في أي دعوى قضائية ،أو قضية ،أو مالحقة قضائية،
بموجب القانون أو بطريقة أخرى ضد مدينة نيويورك أو  NYCDOTأو الوكالء ،أو العاملين أو الممثلين أو الموظفين لديها ،بنا ًء على أي إصابات قد
يتعرض لها ،بما في ذلك الوفاة أو األضرار ،سواء الشخصية أو في الممتلكات ،وسواء كانت معروفة أو غير معروفة ،ومتوقعة أو غير متوقعة ،ناشئة
 ،وكذلك حضور مقدم الطلب ،أو حضور وكالء مقدم الطلب ،أو الممثلين ،أو العاملين أو
عن
.
الموظفين أو المقاولين المستقلين لديه خالل
مع خالص التحيات،
قدمه:
المسمى الوظيفي:
.
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Sworn to before me this
day of
Notary Public
NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

