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اخيص الرقابية:   إىل معرفته  بائعوا الطعام المتنقلونما يحتاج  التر
 

ا لتغيتر طريقة استخراج 
ً
ا جديد

ً
اخيص كاملة )لمدة عام كامل( لتشغيل   بائعي الطعام المتنقلير  أصدرت السلطات المحلية قانون لتر

 . 2032ترصيًحا بحلول عام   4450وزيادة عدد التصاري    ح ليصل إىل ، (mobile food vending, MFV) عربات الطعام المتنقلة
   :  هذا القانون الجديد بما يىلي

 وعىل وجه التحديد، يتمتر 

.  MFVاستحداث نوع جديد من ترخيص  • ي خيص الرقاب  ي ل ُيطلق عليه التر خيص الرقاب    بائعي الطعام المتنقلير  ويتيح هذا التر
ي  ويوجد نوع طلب الحصول عىل ترخيص واحد. 

 
اخيص الرقابية هما: ترخيص ساٍر عىل مستوى المدينة وترخيص ساٍر ف ان من التر

 Manhattan (non-Manhattan .)( ما عدا حي  (New York City, NYCجميع أحياء مدينة نيويورك  

ي  •
اخيص   NYCمطالبة إدارة الصحة والسالمة العقلية ف  )إدارة الصحة( بتوفتر األعداد التالية من طلبات الحصول عىل التر

  : 2032سنوًيا حتر حلول عام 
o 100  عىل تراخيص رقابية سارية عىل مستوى المدينة للحصول طلب . 
o 300  ي جميع أحياء مدينة نيويورك ما عدا حي

 Manhattanطلب للحصول عىل تراخيص رقابية سارية ف 
((non-Manhattan . 

o 45  طلًبا للحصول عىل تراخيص رقابية سارية عىل مستوى المدينة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
 . والمحاربير  القداىم بالواليات المتحدة

ي أوقات تشغيلها.  •
صة رقابًيا ف 

َّ
ي يعمل عىل عربة الطعام المرخ خيص رقاب  اط وجود شخص حامل لتر  اشتر

 
ات ال  ر اإلشارة إىل أن هذه التغيتر

ُ
( أو ترصي    ح   MFVترسي عىل تجد أو ترصي    ح  Green Cartالحاصل عىل ترصي    ح مؤقت )موسمي

ي لهذه العربات.  مخصص لألماكن المحظورة.  ط الحصول عىل ترخيص رقاب   فال ُيشتر
 

ا لترصي    ح ساٍر عىل مستوى المدينة أو ترصي    ح مخصص لحي معير  صدر قبل 
ً
  1إذا كانت عربة الطعام الخاصة بك تعمل حالًيا وفق

ي حتر 2022يوليو  خيص رقاب   لتر
ً
ط أن يكون الشخص الذي يعمل عليها حامال من المقرر أن تصدر إدارة   . 2032يوليو    1، فال ُيشتر

ي وقت الحق. 
ط ف   الصحة قواعد تنظيمية لهذا الرسر

 
 عىل قائمة انتظار للحصول عىل ترصي    ح كامل أو ساٍر عىل مستوى المدينة أو مخصص لحي معير  

ً
، فسُيضاف اسمك  إذا كنت مسجال

 . ي غلقت قوائم االنتظار السابقة للحصول عىل تصاري    ح حالًيا.  إىل قائمة االنتظار للحصول عىل ترخيص رقاب 
ُ
 ولقد أ

 
اخيص الرقابية؟  ي لي معرفتها حول التر

ي ينبغ 
 ما المعلومات التر

اخيص الرقابية لألفراد فقط.  ي  ويمكن لصاحب عربة الطعام  يمكن إصدار التر
م بطلب للحصول عىل ترصح كامل للعمل ف 

ُّ
التقد

ي الصادر له.  خيص الرقاب  ي التر
خيص   المنطقة المحددة ف  ي أي وقت بعد حصوله عىل التر

وبإمكانه طلب الحصول عىل الترصي    ح ف 
ي   ي العمل عىل أنواع عربات بيع الطعام المتنقلة ذاتها كما هو محدد لحام  وُيسَمحالرقاب  خيص الرقاب  ل ترصي    ح بيع الطعام  لحامل التر

  عىل العربات المتنقلة. 

صة رقابًيا باعتبارك   •
َّ
ي ساٍر عىل مستوى المدينة، يجوز لك العمل عىل أي عربة طعام متنقلة ُمرخ إذا كان لديك ترخيص رقاب 

 . ي خيص رقاب   لتر
ً
ي جميع األحياء باستثناء حي   حامال

ي ساٍر ف  -Manhattan (nonأما إذا كان لديك ترخيص رقاب 
Manhattan)  صة رقابًيا خارج حي

َّ
.  Manhattan، فيجوز لك العمل عىل أي عربة ُمرخ ي خيص رقاب   لتر

ً
  باعتبارك حامال

تب عليه من تصاري    ح.  • ي وما يتر خيص الرقاب  ، فستفقد التر ي خيص الرقاب  وبعد ذلك يمكنك العودة إىل   إذا انتهت صالحية التر
ي أي

 وقت.  استخدام ترخيص عربات بيع الطعام المتنقلة ف 

خيص عربات بيع الطعام المتنقلة، ويمكنك العمل عىل  • ، فبإمكانك االحتفاظ بتر ي خيص الرقاب     MFVإذا لم تحصل عىل التر
صة

َّ
(.  مرخ ي خيص رقاب  ي حال وجود شخص حامل لتر

صة رقابًيا ف 
َّ
ي ذلك عربات بيع الطعام المرخ

 )بما ف 
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؟  ي ي الحصول عىل ترخيص رقاب 
 كيف يمكنت 

  
ي يمكن إصدارها. 

اخيص الرقابية التر م  يقيد القانون عدد التر
ُّ
ي دورك للتقد

 عىل قائمة انتظار، ويتعير  أن يأبر
ً
يجب أن تكون مسجال

. بطلب للحصول ع ي :  ىل ترخيص رقاب  ي قوائم انتظار للحصول عىل ما يىلي
 تتيح إدارة الصحة التسجيل ف 

ي عىل مستوى المدينة.  •  ترخيص رقاب 

ي   •
ي جميع األحياء ف 

ي ساٍر ف   . Manhattan  (non-Manhattan)باستثناء حي   NYCترخيص رقاب 

ي ساٍر عىل مستوى المدينة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  •  . والمحاربير  القداىم بالواليات المتحدةترخيص رقاب 
 

ي جميع  
ي قوائم انتظار للحصول عىل تراخيص رقابية سارية عىل مستوى المدينة وأخرى سارية ف 

ستتيح إدارة الصحة التسجيل ف 
ي خريف عام  Manhattanاألحياء باستثناء حي  

 للفئات التالية:   2022ف 

 مستوى المدينة أو مخصص  الذين كانوا مسجلير  عىل قوائم انتظار للحصول ترصي    ح كامل أو عىلالطعام المتنقلير   بائعي  •
  . لحي معير  

خيص لتشغيلالطعام المتنقلير   بائعي  •  . أو قبل ذلك دون انقطاع 2017مارس    1صادر منذ   MFVالحاملير  لتر
 

سل إدارة الصحة طلبات تسجيل لهاتير  الفئتير  من     بائعي من  بائع ويمكن لكل  الختيار قائمة انتظار واحدة. الطعام المتنقلير   بائعي ستر
ي غضون مهلة تصل إىل الطعام المتنقلير  

ا للقانون المحىلي   يوًما.  30اختيار قائمة انتظار ف 
ً
وسيجري ترتيب قوائم االنتظار وفق

ح األولوية   المعمول به. 
َ
من
ُ
الذين كانوا مسجلير  عىل قائمة انتظار للحصول عىل ترصي    ح كامل وحاملير   الطعام المتنقلير   بائعي لت

خيص لتشغيل عربات   أو قبل ذلك.  2017مارس    1طعام متنقلة صادر منذ لتر
 
ي قائمة االنتظار للمحاربير  القداىم واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من أجل الحصول عىل ترخيص 

تاح إمكانية التسجيل ف 
ُ
ست

ي عام 
ي عىل مستوى المدينة ف  خيص عند الطعام المتنقلير   بائعي لسيصل إخطار  . 2023رقاب  ي قائمة من حامىلي التر

بدء التسجيل ف 
  االنتظار. 

 
؟  ي  عىل قائمة انتظار للحصول عىل ترخيص رقاب 

ً
 ماذا يحدث عندما أصبح مسجال

ي إىل  
وب  يد اإللكتر ي إلخبارهم بدورهم عىل قائمة االنتظار. الطعام المتنقلير   بائعي ستصل رسالة عت  الت 

وب  يد اإللكتر لمعرفة دورك   عت  الت 

ي كل قائمة انتظار، تفضل بزيارةعىل قائمة االنتظار الخاص
عندما  nyc.gov/health/mobilefood. ة بك والرقم الحاىلي الذي حان دوره ف 

 . ي سل لك إدارة الصحة طلب للحصول عىل ترخيص رقاب  ي قائمة االنتظار، ستر
ي  ويمكنك استكمال الطلب  يحير  دورك ف 

وإرساله ف 
 يوًما.  90غضون 

 
يد المسجل لدى إدارة الصحة.  ي وترصي    ح تشغيل عربة الطعام إىل العنوان الت  خيص الرقاب  سل جميع بيانات التر

يمكنك تحديث  سترُ
خيص أو الترصي    ح الصادر لك إىل   ي يتضمن رقم التر

وب  يدي بإرسال بريد إلكتر ، أو onlineappsdocs@dcwp.nyc.govعنوانك الت 
ي  التصاري    ح )مركز إصدار  Citywide Licensing Centerبحجز موعد لزيارة 

 Manhattan عىل مستوى المدينة( ف 
 (42 Broadway, Fifth Floor)  أو Queens (90-27 Sutphin Blvd., Fourth Floor)  وذلك عن طريق االتصال برقم ، 

0441-436-212 . 
 

ي ألول مرة.  خيص الرقاب  ي الجديد الممنوح لك مع انتهاء ترخيصك الحاىلي  ال توجد رسوم إلصدار التر خيص الرقاب  وستنتهي صالحية التر
ي لمدة عامير  تبلغ  لتشغيل عربية طعام متنقلة، خيص الرقاب    دوالًر.  438علًما بأنه رسوم تجديد التر

 
 . ي خيص الرقاب  يد بعد حصولك عىل التر وال يوجد وقت محدد إلرسال طلب الحصول   سيصلك طلب الحصول عىل ترصي    ح عت  الت 

 . ي خيص الرقاب   عىل ترصي    ح بموجب التر
 

ي استبداله بترصي    ح آخر   عىل ترصي    ح واحد فقط. بائع طعام متنقل وُيشار إىل أنه يحصل كل 
إذا كان لديك ترصي    ح ساٍر وترغب ف 

ي غضون بموج
، يمكنك تسليم ترصيحك الحاىلي ف  ي خيص الرقاب  ، أو حتر تنتهي صالحية  270ب التر ي خيص الرقاب  يوًما بعد إصدار التر

، أيهما أقرب.   ويرح  العلم بأنه ال يرسي ذلك عىل التصاري    ح المخصصة لألماكن المحظورة.  ترصيحك الحاىلي

http://www.nyc.gov/health/mobilefood
mailto:onlineappsdocs@dcwp.nyc.gov

