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 ،ومالعب غولف ،مركًزا ترفيهيًا 170زًها عاًما وتنم 450أكثر من بإدارة ( RAP)منتزهات إدارة الترفيه والقوم ت

ً ومرافق.  ،ومتاحف ،ومسارات  ،سياراتومواقف  ،مجتمعيةحدائق و ،مالعبو ،استراحةمناطق مل هذه المواقع تش ،أيضا

 .غيرها من المنشآتو ،سباحةحمامات و ،حقولو
 

والمرافق  المفتوحة، والمساحات ،زهاتتنفي الحفاظ على الم (RAP) تارة الترفيه والمنتزهادتتمثل األولوية القصوى إل

 اتزهتنسلع في مالسمح ببيع . بينما ي  بهاوالتمتع لالستمتاع الوصول إليها للجميع ويمكن  ،ومبرمجة بشكل جيد ،كمواقع آمنة

نظيفة. هذه اللوائح  المنة واآلو ،صحيةال ظروف اللضمان  ، فإن القواعد واللوائح تؤخذ على محمل الجدمدينة لوس أنجلوس

 موضحة أدناه.

 

 بالمدينة؟ أين يمكنني البيع في منتزه 

 

لم يحظر  استيعاب البائعين المسموح لهم. إذا س والترفيه والمنتزهات بمدينة لوس أنجلإدارة نطاق منتزهات في ال يمكن لجميع ال

 .تزهمنمخصصة للسير في الالمناطق الفي أو  ةمعبّدرات م، في سمح للبائعين بالبيع في أي مالبائعينوجود المنتزه 

 

 ؟بالمدينةزه تنبيع في مال علي  يجب ال أين 

 

 ئعين البيع في المناطق التالية:في أي حال من األحوال، ال يمكن للبا

 

 التخزينصيانة أو حات المخصصة لل السا •

 السيارات المخصصة لركن ماكن األمواقف السيارات أو  •

 يةمساحات العشبال، ومساراتوالالممرات الترابية،  •

 ملعبمنشأة، أو أو دورة مياه، أو  ،أو مركز ترفيه ،قدم من أي مبنى  100على بعد  •

 لكبار السنشباب أو مركز الأو مركز أنشطة  ،أو معسكر ،ةمدرسلقدم من أي موقع   500على بعد  •

 والمناسبات موسيقيةلا حفالتلاالتي يكون فيها ليالي القدم من المسرح اليوناني في  2500على بعد  •

 جريفيثد لخاصة بمرصامن ساحة انتظار السيارات أو  (Griffith) قدم من مرصد جريفيث 2500على بعد  •

ساعات بعد نهاية جميع  وحتى ثالث اثاألحدبداية من ثالث ساعات قبل ( Elysian)إليسيان منتزه في أي مكان في  •

 والسباقات ،والحفالت الموسيقية ،، بما في ذلك ألعاب البيسبول(Dodger) دودجراستاد األحداث في 

 مشاةلمنطقة لعبور اأقدام من أي  10على بعد و منتزهال أو غيرها من أثاث منتزهأقدام من مقاعد ال 5على بعد  •

 فنينصب أو  تذكاري أو نصب ،أو تمثال  ،من أي نافورة قدم 25على بعد  •

 إلى مدينة لوس أنجلوس مع فرض قيود على النشاط التجاريهبة كأو  ،ةنحمكأو  ،لكيتهمنتزه تم نقل مأي  •
 

 متى وكيف يمكنني البيع في منتزه بالمدينة؟

 

على   رخآإلى منتزه يمكن أن تتغير في بعض األحيان من التي وساعات عمل منتظمة بموجب المنتزهات الخاصة بنا تعمل 

 خاصة في مراكز الترفيه لدينا.برمجة أي على حسب أساس البرمجة الموجودة هناك أو 

 

 إغالق الحديقة قبل موعد على األقل   دقيقة 30 أعمالهم إغالقالبائعين على يجب  •

غلقاً كون اليال ي سمح بالبيع عندما  •   منتزه م 
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. يحظر (RAPت )إدارة الترفيه والمنتزها ستضيفهاتأو  شارك فيهاتالتي  والمناسبات هناك أيًضا العديد من األحداث الخاصة

أو  ،أو موكب ،أو كرنفال ،أو مناسبة خاصة أفالم،أمسية أو  ،أو حفل موسيقي ،أو مهرجانبالمنتزه، البيع خالل أي تصوير 

 .مؤقتبشكل موح به أو مس ،أي نشاط آخر معتمد من قبل اإلدارةأثناء أو  جاري،حدث 

 

 والمتطلبات األخرىات مكاناإل

 

ددين المترمن عة تسلب المتوالتأكد من أن أنشطة البيع ال  هذه المنتزهات آمنة ونظيفة لروادتزهاتنا مننريد الحفاظ على نحن 

منتزه . يقتصر عدد البائعين لكل أو الخاملةلممارسة األنشطة الترفيهية النشطة منتزهاتنا الذين يأتون إلى  على هذه المنتزهات

 خر.اآلوبائع البين  قدم 25مسافة هناك أن تكون على كل فدان بائعين لمن ال( 2على اثنين )

 

ويجب على البائعين االحتفاظ بسجل دقيق ية الدخول( )بأسبقخدم أوالً على أساس من يأتي أوالً ي  منتزه البيع في السوف يتم 

 ألوقات الدخول والمغادرة الخاصة بهم.

 

 فيما يلي المتطلبات األخرى للبائعين:

 

 .وسمقاطعة لوس انجللاإلدارة الصحية االمتثال مع يجب  •

علق تتالتي ناتجة عن أو الد الموا أو مواد التعبئةأو سلع غذائية، أو  ،تنظيف وإزالة أي نفاياتتحمل مسؤولية ال •

 .مبيعاتالب

لكية على مثلج بما في ذلك إلقاء ال، بالمنتزهقمامة صناديق الوضع أي نفايات سائلة أو صلبة في منعاً باتاً ممنوع  •

 .منتزهال

 . فاتواآل واقية من الحشراتاليجب إحضار أوعية القمامة  •

ً مممنوع  •  .مة أو السلعاألطعأو الغاز لبيع  ،أو الكهرباء ،ياهأو استخدام أي منافذ للمالتوصيل إلى  نعاً باتا

الضارة. بما في ذلك  أو ،أو الخطرة، أو غير اآلمنة ،غير الصحية سلع أو ال ،المشروبات، أو األطعمةال يمكن بيع  •

رش بندقية لى شكل علعاب األ، مثل ، أو أي أشياء تبدو وكأنها أسلحةالمقالعطلقات  وأ، السكاكين وأ، معدات الرماية

 .سكاكينالأو  ،البندقيةأو  ،المياه

 .للعيان في منطقة مرئيةا وأن يقوم بعرضهجميع التصاريح  في حيازته كونتيجب أن  •

، دريبيل المثال ال الحصر معسكرات التببيع الخدمات الشخصية بما في ذلك على سبصرح ليس في هذه القواعد ما ي •

، أو دروس الرياضة / اللياقة  ، حدائق الحيوانات األليفةالحيواناتمتطاء ا، ، تدريب الكالب، اليوغاخدمات التدليك

 البدنية.

أو عداد   عمود إنارة،أي  إلىيتها أو يتم تثب أو حتى تستند على  أو عربة دفع ،أو حامل ،لمس أي وسيلة نقلتيجب أال  •

 نبات،أو  ،أو شجرة ،حريقالأو صنبور إطفاء  ،نزهةالأو طاولة  ،رورأو إشارة م ،أو صندوق بريد ،السيارات انتظار

 المهمالت.سلة أو  ،تالحافالأو محطة انتظار ، أو مقعد ،أو تشكيل صخري النباتات، رعأو صندوق ز
 

 هذه القواعد؟قمت بانتهاك ماذا يحدث إذا 

 

اإلدارية للمدينة  إنفاذ المخالفات قانون غرامات غير جنائية بموجب بفرض ي عاقب على انتهاك هذه القواعد واللوائح سوف 

(ACEوفقًا لل ) 42.13رقم قسمD رقم قانون كاليفورنيايسمح لوس أنجلوس.  لمدينة البلديات من قانونSB 946  أن تقوم ب

لحظر الخدمات التجارية غير المصرح بها أو غير المسموح بها في لوائح اعتماد قواعد وب( RAPه والمنتزهات )إدارة الترفي

قواعد بما يتوافق مع القانون أي من هذه البديل أو تغيير أو ت ،زهات بالحق في تعديلتنالترفيه والمدارة إ. تحتفظ منتزهاتال

 المحلي وقانون الوالية في أي وقت وحسب الحاجة.
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