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 واألجهزة التي تعمل عن طريق حرق الوقود الصلب ،  الشوايات التي تعمل بالفحم موارد المعالجة، وعربات الطعام المتنقلة، و   –العام    التسجيل 
 ليزية ك اإلن يجب إدخال جميع المعلومات باللغة  

ل الدخول إلى  • :   (DEP) دارة حماية البيئة إل التابع    نتنتر( على اإلClean Air Tracking System, CATSتتبع الهواء النظيف ) نظامسج ِّ

www.nyc.gov/dep/cats 

 (Industrial Registrations)صناعية" "التسجيالت البعد تسجيل الدخول، حدد الزر األيسر في األسفل   •

 . (My Requests)"طلباتي" سيتم توجيهك إلى عالمة تبويب قائمة  •
 

 سجيل أجهزة جديدة:تل

 Registration – General) عملية عامة" -"تسجيل كـ  (Select Request Type"تحديد نوع الطلب" )  لـقائمة المنسدلة  انقر على ال •
Process) . 

 . (Create) "إنشاء"زر   فوق انقر •

ل المعلومات في كل حقل. يتم تمييز الحقول اإللزامية في نموذج الطلب بعالمة النج • البريد اإللكتروني الخاص   مة. )على سبيل المثال، عنوان أدخِّ
 بالمالك(. 

، وحدة بيع الطعام المتنقلة، أجهزة تعمل عن طريق  فحم تي تعمل بالالشوايات ال ( في القائمة المنسدلة )4Aلية )عمضمن معلومات األجهزة، حدد نوع ال •
 ات إضافية في أسفل الصفحة.(. حرق الوقود الصلب )مواقد الطهي( ستحتوي على عالمة تبويب معلوم

  Saveل" )"حفظ وإرساأو زر  (Save) "حفظ"و  (Certification Checkbox"خانة اختيار الشهادة" )  انقر فوق كل مناء، بمجرد االنته •
& Submit) . 

 

م في غضون   لتجديد التسجيل:  يوًما من تاريخ انتهاء الصالحية( 180)قد ِّ

 تجديدات"   -"تسجيل كـ  (Select Request Type) يد نوع الطلب"حد"ت  لـانقر على القائمة المنسدلة   •
(Registration – Renewals ). 

 . (Create) "إنشاء"انقر فوق زر   •

ل معرف الطلب/ معرف التركيب )على سبيل المثال،   -بالنسبة للتجديدات  •  ( ةدون حرف االنتهاء األبجدي PB000112أدخِّ

 .(Continue"متابعة" )زر  انقر فوق  •

ل المعلومات في كل حقل. يتم تمييز الحقولدأ • البريد اإللكتروني الخاص  اإللزامية في نموذج الطلب بعالمة النجمة. )على سبيل المثال، عنوان  خِّ
 بالمالك(. 

 راجع جميع المعلومات.  •

 Is it a)  ة؟" "هل هي ملكية حكومي لكل من  ( No"ال" )أو  (Yes) حدد "نعم"   :( Fee Information"معلومات الرسوم" )تحت   •
government owned property?)    اإلعفاء من الرسوم"وحالة" (Fee Waiver ) . 

 . (My Requests"طلباتي" ) م بتحميل المستند )المستندات( من عالمة التبويب قُ   الحكومية وقدم دليالً. وكالةالفحدد ، " منع"إذا حددت  •

  Save"حفظ وإرسال" )أو زر  (Save) "حفظ"و  (Certification Checkbox) "خانة اختيار الشهادة"   انقر فوق كل منبمجرد االنتهاء،  •
 &Submit) . 

 

 :   ""طلباتي، يمكن الوصول إليها من قائمة فقط(  PDFسيق إلرفاق مستندات )بتن

 إلرفاق ملف.   PDFمعرف الطلب. انقر فوق أيقونة   /حدد موقع رقم الطلب  •

 حرفًا بما في ذلك المسافات.(  40التي يقل اسمها عن   PDFقط تحميل ملفات كن فيم) (Add Attachment"إضافة مرفق" )انقر فوق   •

 في الزاوية العليا ناحية اليسار.  (My Requests"طلباتي" ) انقر فوق عالمة التبويب   بمجرد إرفاق المستندات،  •
 

 : (My Requests"طلباتي" )، حيث يمكن الوصول إليهما من قائمة قدم الطلب والمبلغ 

 (.آخر أيقونة في القائمة حيث تحمل سهًما أخضر لألمام)  (Submit) "تقديم" ة ق أيقون انقر فو •

   . (CATS Payment) ف ظي الهواء الن  نظام تتبعمدفوعات  وثيقة يتم توفير خطوات مفصلة للدفع في ع.  فتابع معالجة الد

 سيتلقى مقدم الطلب والمالك رسالة بريد إلكتروني آلية عند التقديم الناجح. •

 
 ck@dep.nyc.govCatsfeedba العنوان أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على 718-595-3855 الرقم  ساعدة، يرجى االتصال علىللحصول على الم

http://www.nyc.gov/dep/cats
http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/air/cats-payment.pdf
http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/air/cats-payment.pdf
Catsfeedback@dep.nyc.gov
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 قابلية التطبيق  -التسجيل الصناعي 

تج معدل تدفق يساوي أو يزيد  الذي ين Cذات التصنيف البيئي  المعالجةبالنسبة ألجهزة  -  المعالجةالتسجيل العام لمصادر  •

 قة؛ قدم مكعب في الدقي 2000( وأقل من scfmقدم مكعب قياسي في الدقيقة )  100على 

يجب على جميع شاحنات الطعام المتنقلة المزودة بمحركات مساعدة تقديم تسجيل   -بات الطعام المتنقلة المزودة بمحركات مساعدة  رع  •

سوم لمدة تصل إلى  من الر ( Tier 4) 4. سيتم إعفاء المحركات المساعدة المصنفة على أنها من الفئة  دوالرات 110ودفع رسوم قدرها 

 عاًما.  12

تقديم تسجيل ودفع رسوم قدرها   التي تعمل بالفحم التجارية شواياتاليجب على جميع  - ل بالفحمالتي تعم التجارية الشوايات •

عيًا في نفس المنشأة مجهزة  رطاًل من اللحوم أسبو 875دوالرات. يجب أن تكون أجهزة الطهي التي تطبخ أكثر من   110

 االنبعاثات يلبي متطلبات القانون. م في بجهاز للتحك

يجب أن يسجل العمل التجاري كمية اللحوم المشتراة والمعالجة شهريًا، والحفاظ على التحكم في االنبعاثات ومالحظة أي   .1

 الطلب.   أعطال في أجهزة التحكم.  يجب تقديم السجالت إلى إدارة الحماية البيئية عند 

  شوايات الفحم: حددت إدارة الحماية البيئية أن أجهزة التحكم في االنبعاثات في أجهزة التي تعمل بالفحمالشوايات التحكم في انبعاثات  .2

تشمل   ( RCNY 37-06(a) 15)قانون مدينة نيويورك  تعمل بناقل حركة بالسالسل التي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في  

 South) والمعتمدة من إدارة جودة الهواء بالساحل الجنوبي متكاملة  محفزاتالمشتملة على  ل بالفحمالشوايات التي تعم

Coast Air Quality Management District, SCAQMD)  ،إذا اختار مقدم الطلب تركيب جهاز تحكم غير معتمد  .

 .    ( RCNY 37-06(a) 15القانون )تقديم بيانات االختبار على النحو المنصوص عليه في  يه عليجب 

source/permitting/product-www.aqmd.gov/docs/default-: (QMDSCA) رابط لقائمة 

certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0 

 15)مدينة نيويورك   قانونتقديم بيانات االختبار على النحو المنصوص عليه في  ة: يجب على مقدم الطلب التحكم في التحمية السفلي  .3

RCNY 15 RCNY 37-06 (b) .) أو تشغيله بموجب هذه القاعدة   / يجب أن يتوافق أي جهاز تحكم في االنبعاثات يتم تركيبه و

ف األجهزة من قبل شخص يحمل شهادة سالمة  يجب تنظي . افئ طم للمن قانون مدينة نيويورك  ( FC 609.4.1)مع القسم 

(Certificate of Fitness P-64من إدارة إطفاء مدينة نيويورك ) (FDNY)  .لفني تنظيف عادم المطبخ والمرسبات التجارية 

  أو الخشب أو أي إذا كان جهاز الطهي يستخدم بشكل أساسي الفحم -األجهزة التي تعمل عن طريق حرق الوقود الصلب )مواقد الطهي(   •

دوالرات.   110أة غذائية، يجب عليك تقديم تسجيل إلدارة الحماية البيئية ودفع رسوم قدرها وقود صلب آخر يستهلكه في الموقع في منش

 §يجب أن يعمل جهاز الطهي بجهاز تحكم في االنبعاثات معتمد من إدارة الحماية البيئية لمواقد الطهي التجارية وفقًا للمادة 

24.149.5(b) . 

 

 

BPAC 50 – ARABIC – CHAR BROILER 

http://www.aqmd.gov/docs/default-source/permitting/product-certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/permitting/product-certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0

