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  في مدينة نيويورك Green Cartsمعلومات عامة عن 

Green Carts  في مدينة نيويورك(NYC)  هي عربات وشاحنات أغذية، تجلب الفواكه والخضروات الطازجة واألطعمة ،

يجب أن يكون لدى البائعين الذين   الصحية األخرى إلى األحياء التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى المنتجات الطازجة.
رخصة المتالك وحدة بيع أطعمة متنقلة من إدارة الصحة والسالمة العقلية في مدينة نيويورك   Green Cartيستخدمون 

)عربة فواكه وخضروات   Green Cart)وزارة الصحة(، ويجب أن يكون لدى مشغلي العربة أو الشاحنة تصريح لوحدة 

  صحة. طازجة( بواسطة وزارة ال 
 

  ؟ Green Cartما هي األطعمة التي يمكن أن تقدمها 

الفواكه والخضروات النيئة غير المقطعة، مثل الجزر والموز والتفاح والتوت؛ وزجاجات مياه   Green Cartsتقدم وحدات 

توي على معدات الشرب، والمكسرات العادية، أو الفواكه والخضروات المقطعة إلى شرائح، إذا كانت العربة أو الشاحنة تح
  حمله، يرجى زيارة  Green Cartsللمزيد من المعلومات حول ما يمكن لـ  للحفاظ على الطعام بارًدا ومسبق التعبئة.

.nyc.gov/greencarts  

 
  ؟Green Cartأين يمكن أن تعمل 

لمعرفة المزيد من   nyc.gov/greencartsقم بزيارة  في أحياء مخصصة لكل دائرة شرطة.  Green Cartsتعمل 

   المعلومات.
 

 المتوفرة؟ Green Cartsكم عدد تصاريح 

  ألجلBronx،   150ل ألج Brooklyn   ،350ألجل Green Cart:   350تصريح مخصص ألجل  NYC 1000أتاحت 

Manhattan  ، 100 ألجلQueens ألجل  50وStaten Island.  

 
 ؟ Green Cartما تكلفة الحصول على تصريح  

، يجب أن يكون لدى صاحب الطلب رخصة سارية تسمح  Green Cartللحصول على تصريح  التكاليف األولية: •

إذا لم يكن لدى صاحب الطلب الرخصة المطلوبة، فسيحتاج إلى دفع مبلغ  بالعمل على وحدة لبيع األطعمة المتنقلة.
حال   دوالًرا للرخصة، وتكون صالحة لمدة عامين.  50دوالًرا مقابل دورة حماية األغذية للبائعين الجوالين و 53

دوالر، ويكون صالح لمدة   75، تكون تكلفة التصريح Green Cartقبول مقدم الطلب للحصول على تصريح 

 عامين.

دوالرات للتخليص  10دوالر كل عامين، باإلضافة إلى رسوم قدرها   50تكلفة تجديد الرخصة هي   تكاليف التجديد: •

  دوالًرا كل عامين. 50تكلفة تجديد التصريح هي  الضريبي.

ويورك، يتم التنازل عن رسوم الرخصة والتصريح للمحاربين القدامى الحاصلين على شهادة بائع متجول من والية ني •
  أو يعفى الزوج الموجود على قيد الحياة أو الشريك الحالي ألحد المحاربين القدماء ممن يحمل هذه الشهادة.

 
  كيف يمكنني الحصول على رخصة لوحدة بيع أطعمة متنقلة؟

أطعمة )نموذج طلب ترخيص لوحدة بيع  Mobile Food Vendor License Application""واطلب  311اتصل بالرقم 

 متنقلة(، أو قم بزيارة
www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-food-vending-license . 

  

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/green-carts.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/green-carts.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-food-vending-license
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  ؟ Green Cartكيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على تصريح 

توجد قائمة انتظار   .Green Cartلألشخاص الموجودين في قائمة انتظار تصاريح  Green Cartيتم إصدار تصاريح 

يمكنك التقدم بطلب لالنضمام إلى قوائم انتظار  يتم إنشاء قائمة انتظار جديدة بمجرد استنفاد القائمة الحالية. مخصصة لكل حي.
للمزيد من المعلومات حول موعد فتح قائمة   خالل الفترة التي تكون فيها قائمة االنتظار مفتوحة. Green Cartتصريح 

 nyc.gov/greencarts.االنتظار، يرجى زيارة 

 
  ماذا يحدث بعد تقديم نموذج طلب االنضمام إلى قائمة االنتظار؟

ترسل وزارة الصحة   تضع وزارة الصحة قائمة انتظار للمتقدمين لكل حي بناًء على المجموعات ذات األولوية ونظام القرعة.
طلب الحصول على تصريح عندما يتم اختيارك بطاقة بريدية تحتوي على رقم قائمة االنتظار الخاصة بك، وسوف ترسل لك 

 من إحدى قوائم االنتظار الخاصة بالحي. 
 

يتم منح المزيد من النقاط للمتقدمين من ذوي االحتياجات الخاصة،   تعتمد األولوية في شغل قائمة االنتظار على نظام النقاط.
االحتياجات الخاصة أم ال، وللمتقدمين الموجودين بالفعل في  والمحاربين القدامى في الواليات المتحدة سواء كانوا من ذوي 

يتم تعيين رقم عشوائي في قائمة االنتظار  قوائم انتظار تصاريح وحدات بيع األطعمة المتنقلة األخرى التابعة لوزارة الصحة.
مجموعة ذات األولوية عند  إذا لم تتمكن من إثبات أحقيتك في االنضمام لل للطلبات الموجودة في كل مجموعة ذات أولوية.

األحياء التي تحددها، وسيتعين   عن جميعإخطارك بقبول طلب الحصول على تصريح، فسيتم رفض الطلب من قائمة االنتظار 
  عليك إعادة تقديم الطلب بمجرد إعادة فتح قوائم االنتظار مرة أخرى.

 
هل ستكون فرصي أفضل إذا اخترت أكثر من   أكثر من غيرها. Green Cartالحظت أن بعض األحياء تتمتع بتصاريح 

  حي؟
تعتمد فرصتك في أن يتم اختيارك لتقديم طلب للحصول على تصريح، على عدد المتقدمين الموجودين، ومجموعة األولوية 

عندما تتقدم بطلب لالنضمام إلى قائمة االنتظار، حدد   الخاصة بك، وما إذا كنت على استعداد للعمل في المزيد من األحياء.
إذا كنت على استعداد للعمل في حي واحد فقط، فعليك اختيار   ضمنها.  Green Cartجميع األحياء التي ترغب في العمل علي 

  حي واحد.
 

ر تصاريح وحدات بيع  ، فهل سيتم حذف اسمي من قوائم انتظاGreen Cartإذا تقدمُت بطلب لالنضمام إلى قوائم انتظار 

  األطعمة المتنقلة األخرى؟
  Green Cartاإلجابة "ال"، قوائم االنتظار الخاصة باألنواع األخرى من تصاريح وحدات بيع األطعمة المتنقلة وتصاريح 

أي  على حالتك أو وضعك في   Green Cartلن يؤثر التقدم بطلب لالنضمام إلى قائمة انتظار للحصول على تصريح  منفصلة.

 قائمة انتظار أخرى. 
 

  أيًضا؟  Green Cartإذا كان لدي بالفعل تصريح لوحدة بيع أطعمة متنقلة، فهل يمكنني الحصول على تصريح 

إذا تقدمت بطلب وتم اختيارك للحصول على   يمكنك الحصول على تصريح واحد فقط لوحدة بيع أطعمة متنقلة في كل مرة.
ووافقت على هذا التصريح، فسيتعين عليك إعادة تصريح وحدة بيع األطعمة المتنقلة األخرى التي   Green Cartتصريح 

  تمتلكها.
 

  ؟Green Cartكيف يمكنني الحصول على 

الصحة فحص تلك الوحدة والموافقة عليها قبل يجب عليك شراء الوحدة المتنقلة الخاصة بك بنفسك، ويكون على وزارة 
 للوصول إلى قائمة تضم صانعي الوحدات المتنقلة المعتمدين.   nyc.gov/greencartsيرجى زيارة تشغيلها.
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