
 
 

 االستماع وجلسات اإلداریة المحاكمات مكتب تخص معلومات
)OATH (المطاعم ألصحاب 

 التفتیش لمسؤول یجوز. السنة في واحدة مرة األقل على معلن غیر موعد في الموقع لتفتیش الغذائیة الخدمات منشآت من منشأة كل تخضع للتفتیش؟ مطعمي یخضع متى
 .للجمھور مفتوًحا أو المشروبات أو األطعمة یجھز أو طلبات یتلقى فیھ المطعم یكون وقت أي في المطعم زیارة

 من استنتاج أي أو التفتیش مسئول مالحظات من مالحظة أي على بالطعن نیویورك مدینة قانون لك یسمح. نعم التفتیش؟ مسؤول قالھ ما على االعتراض یمكنني ھل
 .OATH في ودةالمعق اإلداریة االستماع جلسة في استنتاجاتھ

 تمت لوائحھا، أو قواعدھا أو نیویورك مدینة قوانین من غیره أو نیویورك، مدینة في الصحة لقانون انتھاك كل یرتبط بحروف؟ الممثلة درجاتي تحدید كیفیة
 النقاط تُجمع التفتیش، نھایة في. أعلى بھ المرتبطة النقاط كانت أكبر، الجمھور على االنتھاك خطورة كانت كلما". النقاط" من معین بقدر التفتیش أثناء  في مالحظتھ
 النحو على بحروف الممثلة الدرجات نطاق یكون. أقل وغرامات بحروف ممثلة أعلى درجات تعني األقل التفتیش نقاط مجموع. التفتیش نقاط مجموع لحساب
 مجموع وإجمالي ،"ب" درجة=  نقطة 27-14 بین یتراوح الذي النقاط مجموع وإجمالي ،"أ" درجة=  نقطة 13-0 بین یتراوح الذي النقاط مجموع إجمالي: التالي
 ".ج" درجة=  أكثر أو نقطة 28 یبلغ الذي النقاط

 تتلقى السنة، في علیك تفتیش أول في نقطة 14 من أقل على حصلت  إذا. الصحة إدارة جانب من للتفتیش خضوعك مرات قلَّت تفتیشك، نقاط مجموع قلَّ  كلما :ملحوظة
. علیك التفتیش فسیُعاد السنة، في تفتیش أول أثناء أكثر أو نقطة 14 على حصلت إذا. كلھا بل الغرامات من غرامة أي عن التنازل ویتم ،"أ" بالحرف ممثلة درجة فوًرا

 من أقل على حصلت  وإذا. OATH مكتب في تماعكاس جلسة تاریخ حتى البطاقتین من أيٍ  تقدیم یمكنك". الدرجات تعلیق بطاقة"و" الدرجات بطاقة" على حینئذ وستحصل
 .التفتیش ھذا نتیجة المفروضة الغرامات كل عن التنازل فسیتم التفتیش، إعادة في نقطة 14

 انظر المعلومات، من لمزید

• grade.pdf-score-we-c.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/howhttps://www1.ny 
• .pdffaq-relief-penalty-grading-https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/restaurant 
• restaurants.page-for-grading-operators/letter-https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food 

 الثانویة، أو االبتدائیة  المدارس تدیرھا التي الغذائیة للخدمات المؤقتة المنشآت أو األغذیة، الطعام لبیع قلةالمتن للوحدات بحروف الممثلة الدرجات تُصدر لم :ملحوظة
 الغذائیة المواد توزیع برامج من غیرھا أو الخیریة المطابخ تشمل التي( الخیریة المؤسسات أو اإلصالحیة، المرافق أو المستشفیات، تدیرھا التي الكافیتریات أو

 .فقط أعضائھا إلى  أغذیة تقدم والتي الربح إلى الھادفة غیر العضویة على قائمة منظمة تدیرھا التي الغذائیة الخدمات منشآت أو) اھزةالج

 مستویات على أیًضا االنتھاكات تكون وقد. النقاط من مزیًدا الخطیرة االنتھاكات تُعطى. العامة الصحة على الخطر حسب" عادیة" أو" خطیرة" االنتھاكات تكون قد
 من حشرة عشرون فیھ لوحظ إذا أقل وضعھ یكون فقد الفاكھة حشرات من حشرات ثالث وجود مطعمك على التفتیش أثناء لوحظ إذا المثال، سبیل فعلى. مختلفة

 الذي" الوضع" بأن تام اقتناع على كنت إذا. أعلى الغرامة مقدار ارتفاع احتمالیة وكانت النقاط من المزید على حصلت أكثر، متفاقًما الوضع كان كلما. الفاكھة حشرات
 .استماعك جلسة أثناء) OATH( اعاستم جلسات مسئول لدى المعارضة ھذه تسجیل لك یحق صحیح، غیر التفتیش مسئول وصفھ

 إدارة مستند من" للتفتیش خضوعك عند یُتوقع ما" 8 صفحة من بدایة العقلیة والنظافة الصحة إدارة انتھاكات لمعظم المختلفة األوضاع توزیع إیجاد یمكنكم :ملحوظة
 book.pdf-https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/blue :ھنا المتوفر العقلیة والنظافة الصحة

 وكذلك ،"عادیة" أم" خطیرة" كانت إذا ماو المزعومة االنتھاكات عدد على المحتملة الغرامة تعتمد لھا؟ حد أقصى وما علي�  فرضھا المحتمل الغرامة حساب كیفیة
. أمریكي دوالر 2000و 200 بین تتراوح أن ویمكن القانون، بموجب الغرامات تُفرض. غرامة فرض إلى حدة على ملحوظ انتھاك كل یؤدي قد. المزعوم" الوضع"

 .االنتھاك معتادي من اعتبارك تم إذا أعلى المفروضة الغرامات تكون قد

ل محترف ممثل أو محامٍ  لدیك یكن لم إذا ؟ OATH مكتب في استماعك لجلسة االستعداد في مساعدتي یمكنھ شخص أي ھناك ھل  الخاصة، نفقتك على تندبھ مسجَّ
 االستعداد في لمساعدتك القانونیة والمصادر بالمعلومات إمدادك یمكنھ الذي OATH مساعدة بمركز اإلجرائیة العدالة منسق مع للتحدث مجانیة فرصة OATH فستمنحك

 تكون ربما التي األسئلة على والرد أمامك المتاحة والخیارات االستماع  جلسة عملیة سیر عن بمعلومات تزویدك األفراد لھؤالء یمكن. OATH مكتب في استماعك لجلسة
 مواقع من موقع أي في OATH مكتب مساعدة مركز فيموظ مع شخصیًا التواصل یُرجى ،OATH مكتب مساعدة بمركز اإلجرائیة العدالة منسق مع موعد لتحدید. لدیك

OATH، اإللكتروني البرید طریق عن أو 0845-436 (212) رقم ھاتف على مساًء، 5:00 وحتى صباًحا 8:00 الساعة من الجمعة إلى االثنین من 
.Smallbizhelp@oath.nyc.gov 

 
 
 
 
 
 

 
 Brooklyn                                        

9 Bond Street, 6th Floor                  
Brooklyn, NY 11201                          
 

Manhattan                                        
66 John Street, 11th Floor                     
New York, NY 10038                             
 

Queens                                     
31-00 47th Avenue                              
Long Island City, NY 11101             
 

Staten Island 
350 St. Marks Place 
Staten Island, NY 10301 
 

Bronx                                         
260 E. 161st Street                            
Bronx, NY 10451                             
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/how-we-score-grade.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/restaurant-grading-penalty-relief-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/letter-grading-for-restaurants.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/blue-book.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/blue-book.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/blue-book.pdf
mailto:Smallbizhelp@oath.nyc.gov

