ASP

قواعد ركن السيارات على جوانب الشارع البديلة
تقويم أيام التعليق لعام 2023

رأس السنة الميالدية (*)New Year’s Day

 1يناير ،األحد

رأس السنة الميالدية (( )New Year’s Dayمالحظ)*

 2يناير ،االثنين

عيد الظهور اإللهي ()Three Kings’ Day

 6يناير ،الجمعة

عيد ميالد مارتن لوثر كينغ جونيور ( 16 )Martin Luther King, Jr.’s Birthdayيناير ،االثنين
عشية رأس السنة القمرية الصينية الجديدة ()Lunar New Year’s Eve

 21يناير ،السبت

رأس السنة القمرية الصينية الجديدة ()Lunar New Year

 22يناير ،األحد

عيد ميالد لنكولن (( )Lincoln’s Birthdayمالحظ)

 13فب راير ،االثنين

عيد ميالد جورج واشنطن (( )Washington’s Birthdayيوم الرؤساء)

 20فب راير ،االثنين

أربعاء الرماد ()Ash Wednesday

 22فب راير ،األربعاء

عيد الفور ()Purim

 7مارس ،الثالثاء

عيد الفصح اليهودي ()Passover

 7–6أبريل ،الخميس–الجمعة

خميس العهد ()Holy Thursday

 6أبريل ،الخميس

الجمعة العظيمة ()Good Friday

 7أبريل ،الجمعة

عيد الفصح اليهودي (( )Passoverاليوم السابع/الثامن)

 13–12أبريل ،األربعاء–الخميس

خميس العهد (( )Holy Thursdayأرثوذكسي)

 13أبريل ،الخميس

المعلومات
قد يتم تعليق لوائح ركن السيارات على جوانب الشارع البديلة من وقت
آلخر بسبب الثلوج أو الطقس العاصف أو حاالت الطوارئ األخرى.
يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني على  nyc.gov/dotأو االتصال
بالرقم  311لمعرفة المزيد من المعلومات.
للهاتف النصي للصم وضعاف السمع ( ،)TTYيرجى االتصال بالرقم
.(212) 504–4115
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الجمعة العظيمة (( )Good Fridayأرثوذكسي)

 14أبريل ،الجمعة

عيد الفطر ()Eid Al-Fitr

 23–21أبريل ،الجمعة–األحد

عيد الصعود ()Solemnity of the Ascension

 18مايو ،الخميس

هل يمكنني التوقف بجانب
ال
الرصيف للتحميل أو
التفريغ لطرد أو بضاعة؟

عيد األسابيع (( )Shavuotيومان)

 27–26مايو ،الجمعة–السبت

ال

يوم الذكرى (*)Memorial Day

 29مايو ،االثنين

جونتينث ()Juneteenth

 19يونيو ،االثنين

عيد األضحى ()Eid Al-Adha

 30–28يونيو ،األربعاء–الجمعة

يوم االستقالل (*)Independence Day

 4يوليو ،الثالثاء

عيد انتقال العذراء ()Feast of the Assumption

 15أغسطس ،الثالثاء

( Labor Dayعيد العمال)*

 4سبتمبر ،االثنين

روش هاشناه ()Rosh Hashanah

 17–16سبتمبر ،السبت–األحد

يوم الغف ران ()Yom Kippur

 25سبتمبر ،االثنين
 30سبتمبر –  1أكتوبر،
السبت–األحد
 7أكتوبر ،السبت

عيد السكوت (( )Succothيومان)
عيد الثامن الختامي ()Shemini Atzereth
بهجة التوراة ()Simchas Torah

 8أكتوبر ،األحد

يوم كولومبوس ()Columbus Day

 9أكتوبر ،االثنين

عيد جميع القديسين ()All Saints Day

 1نوفمبر ،األربعاء

يوم االنتخابات ()Election Day

 7نوفمبر ،الثالثاء

يوم المحاربين القدماء (( )Veterans Dayمالحظ)

 10نوفمبر ،الجمعة

يوم المحاربين القدماء ()Veterans Day

 11نوفمبر ،السبت

دي والي ()Diwali

 12نوفمبر ،األحد

عيد الشكر (*)Thanksgiving Day

 23نوفمبر ،الخميس

الحبل بال دنس ()Immaculate Conception

 8ديسمبر ،الجمعة

عيد الميالد (*)Christmas Day

 25ديسمبر ،االثنين

هل مسموح باالنتظار؟
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تم تحديد جميع أنحاء  NYCعلى أنها منطقة سحب مركبات
( )Tow Away Zoneبموجب قانون المركبات والمرور الخاص
بالوالية لعام  .1959وهذا يعني أنه يمكن سحب أي مركبة يتم ركنها
أو تشغيلها بشكل غير قانوني أو لها ملصقات تسجيل أو تفتيش مفقودة
أو منتهية الصالحية.
في العطالت القانونية الرئيسية ،يُسمح بالتوقف والوقوف وركن
السيارات باستثناء المناطق التي تكون فيها قواعد التوقف والوقوف
وركن السيارات سارية المفعول طوال أيام األسبوع (مثل قاعدة "ممنوع
الوقوف في أي وقت" ( .))No Standing Anytimeووفقًا لذلك،
فإن عدادات ركن السيارات لن تكون سارية المفعول في العطالت
القانونية الرئيسية.
يُعد الركن المزدوج لمركبات نقل الركاب غير قانوني في جميع
األوقات ،بما في ذلك أيام تنظيف الشوارع ،بغض النظر عن الموقع أو
الغرض أو المدة.
من غير القانوني ركن سيارتك على مسافة  15قد ًما من جانبي صنبور
اإلطفاء .حواف األرصفة المدهونة حول مواقع صنبور اإلطفاء ال تشير
إلى المكان الذي يمكنك فيه ركن سيارتك.
تسبب السيارة المشغولة المركونة بشكل غير قانوني ما تسببه السيارة
غير المشغولة نفسه من مخاطر أمنية وازدحام .تح َّمل المسؤولية واركن
سيارتك بشكل قانوني.
*العطلة القانونية الرئيسية

تتوفر إصدارات مترجمة من هذه الوثيقة من خالل االتصال بالرقم  311أو زيارة الموقع اإللكتروني
 nyc.gov/dotأو nyc.gov/dot/asprules

