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  ھای شھر نیویورکGreen Cart اطالعات کلی درباره

Green Cart ھای شھر نیویورک)NYC( ھا و سبزیجات تازه و  ھای سیار مواد غذایی ھستند کھ میوهھا و کامیونچرخ
باید دارای   Green Cartفروشندگان  آورند کھ بھ محصوالت تازه دسترسی ندارند.ھایی میسایر غذاھای سالم را بھ محلھ 

گواھی فروش سیار مواد غذایی از اداره سالمت و بھداشت روانی شھر نیویورک (اداره بھداشت) باشند و متصدیان چرخ 
  ھا و سبزیجات تازه) از اداره بھداشت داشتھ باشند.(میوه Green Cartیا کامیون باید مجوز 

 
  چھ غذاھایی می تواند ارائھ دھد؟ Green Cartیک 

Green Cartھا؛ آب آشامیدنی  نخورده مانند ھویج، موز، سیب کامل و انواع توتھا و سبزیجات خام کامل و برشھا میوه
بطری شده؛ مغزھای ساده؛ و اگر چرخ یا کامیون غذای سیار تجھیزاتی برای سرد نگھ داشتن مواد غذایی و بستھ بندی  

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد   دھند.داده را ارائھ میھا و سبزیجات خوردشده یا برشآماده داشتھ باشند، میوه
  مراجعھ کنید. nyc.gov/greencartsتوانند بفروشند، بھ آدرس ھا می Green Cartمواردی کھ 

 
  تواند کار کند؟در چھ محلی می Green Cartیک 

Green Cartبرای دریافت اطالعات بیشتر بھ  کنند.ھا در مناطق مشخص شده پلیس فعالیت میnyc.gov/greencarts  
   مراجعھ نمایید.

 
 وجود دارد؟   Green Cartچھ تعداد مجوز 

1000 NYC  مجوزGreen Cart مجوز برای  350 دھد:را ارائھ میBrooklyn ،350  مجوز برای،Bronx 150   مجوز
 .  Staten Islandمجوز برای 50و  Queensمجوز برای  Manhattan 100، برای

 
 چقدر است؟  Green Cartھزینھ دریافت مجوز 

 ، باید گواھی معتبر فروش مواد غذایی سیار داشتھ باشید.Green Cartبرای درخواست مجوز  ھای اولیھ:ھزینھ •
 دالر برای   53اگر در حال حاضر پروانھ ندارید، باید 

اگر   دالر برای پروانھ کھ دو سال اعتبار دارد بپردازید. 50دوره محافظت از غذا برای فروشندگان سیار و 
 دالر ھزینھ دارد و بھ مدت دو سال اعتبار دارد.  75بھ شما ارائھ شود، این مجوز  Green Cartمجوز 

دالر ھزینھ برای تسویھ   10دالر ھزینھ دارد، بھ اضافھ   50مدید پروانھ ھر دو سال یک بار ت ھای تمدید:ھزینھ •
  دالر ھزینھ دارد.  50تمدید مجوز ھر دو سال  مالیات.

ھای پروانھ و مجوز برای یک بازنشستھ نظامی ایاالت متحده دارای گواھینامھ دستفروشی ایالت نیویورک،  ھزینھ •
  شود.یک بازنشستھ نظامی دارای این گواھی لغو مییا ھمسر بیوه یا ھمخانھ 

 
  توانم پروانھ فروش سیار مواد غذایی دریافت کنم؟چگونھ می

(فرم درخواست پروانھ  » Mobile Food Vendor License Application«تماس بگیرید و درخواست  311شماره  با
 فروش سیار مواد غذایی) بدھید یا بھ آدرس 

www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-food-vending-license .مراجعھ کنید 
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  اقدام کنم؟  Green Cartتوانم برای مجوز چگونھ می
برای ھر  شوند.حضور دارند صادر می  Green Cartبرای افرادی کھ در لیست انتظار مجوز  Green Cartمجوزھای 

توانید در طول شما می شود.یک لیست انتظار جدید پس از اتمام لیست فعلی ایجاد می  منطقھ یک لیست انتظار وجود دارد.
برای کسب  درخواست دھید. Green Cartدوره باز بودن لیست انتظار، برای قرار گرفتن در لیست انتظار مجوز 

 مراجعھ کنید.   nyc.gov/greencartsھای لیست انتظار، بھ آدرساطالعات بیشتر در مورد زمان باز بودن دوره
 

  افتد؟اتفاقی میپس از ارسال فرم درخواست لیست انتظار چھ 
دار و سیستم قرعھ کشی درست می  ھای اولویتاداره بھداشت لیست انتظار متقاضیان برای ھر بخش را بر اساس گروه

کند و زمانی کھ شما از یکی از  اداره بھداشت یک کارت پستال با شماره لیست انتظارتان برای شما ارسال می کند.
 کند. انتخاب شدید، درخواست مجوز را برای شما ارسال می ھای انتظار خاص ھر بخش لیست

 
امتیاز بیشتر بھ متقاضیان دارای معلولیت،  اولویت برای جایگاه در لیست انتظار بر اساس یک سیستم امتیازدھی است.

ار مجوز  ھای انتظبازنشستگان نظامی با یا بدون معلولیت ایاالت متحده و متقاضیانی کھ در حال حاضر در دیگر لیست
دار بھ طور تصادفی یک شماره در  ھای ھر گروه اولویتبھ درخواست غذای سیار از اداره بھداشت ھستند تعلق می گیرد.

شود نتوانید مدرکی برای اگر زمانی کھ برای درخواست مجوز بھ شما اطالع داده می شود.لیست انتظار اختصاص داده می 
شود و پس از کنید رد میمناطقی کھ انتخاب می تماماست لیست انتظار شما برای دار خود نشان دھید، درخوگروه اولویت

  ھای انتظار باید دوباره درخواست دھید.باز شدن مجدد لیست 
 

آیا اگر بیش از یک بخش را  دارند. Green Cartھا مجوزھای ھا بیشتر از سایر بخشمن متوجھ شدم کھ برخی از بخش
  بیشتر خواھد شد؟انتخاب کنم، شانس من 

دار شما و اینکھ آیا مایل بھ  شانس شما برای انتخاب شدن برای درخواست مجوز بستگی بھ تعداد متقاضیان، گروه اولویت
دھید، تمام ھنگامی کھ برای قرار گرفتن در لیست انتظار درخواست می ھای بیشتری ھستید، دارد.فعالیت در بخش

اگر مایل ھستید فقط در یک بخش فعالیت   در آنجا ھستید انتخاب کنید. Green Cartاز  ھایی را کھ مایل بھ استفادهبخش
  کنید، باید فقط یک بخش را انتخاب کنید.

 
ھای انتظار مجوز فروش سیار  درخواست کنم، آیا نام من را از سایر لیست Green Cartھای انتظار  اگر من برای لیست

  کنید؟غذا حذف می
درخواست  مجزا ھستند.  Green Cartخیر. لیست انتظار برای انواع دیگر مجوزھای فروش غذای سیار و مجوزھای 

ھای انتظار مجوز  بر وضعیت یا جایگاه شما در سایر لیست Green Cartبرای قرار گرفتن در لیست انتظار برای مجوز 
 فروش مواد غذایی سیار تأثیری نخواھد داشت. 

 
  را نیز دریافت کنم؟ Green Cartتوانم مجوز ل حاضر مجوز فروش سیار مواد غذایی داشتھ باشم، آیا میاگر من در حا

اگر شما درخواست دھید و برای مجوز  توانید در یک زمان فقط یک مجوز فروش سیار مواد غذایی داشتھ باشید.شما می
Green Cart  ر فروش سیار مواد غذایی خود را پس دھید.انتخاب شوید و آن مجوز را بپذیرید، باید مجوز دیگ  

 
  تھیھ کنم؟ Green Cartتوانم یک چگونھ می

بھ  شما باید خودتان چرخ خود را بخرید و قبل از اینکھ از آن استفاده کنید اداره بھداشت باید آن را بازرسی و تایید کند.
 مراجعھ کنید تا لیستی از تولیدکنندگان مورد تایید چرخ را بیابید. nyc.gov/greencartsآدرس 
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