ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ
اداره ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺎرک ھﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺗﺠﺎری در
ﭘﺎرک ھﺎی ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ
اداره ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺎرک ھﺎ ) (RAPﺑﯿﺶ از  450ﭘﺎرک ﻋﻤﻮﻣﯽ و  170ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮔﻠﻒ ،ﻣﺴﯿﺮ ھﺎی ﭘﯿﺎده
روی ،ﻣﻮزه ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎطﻖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی  ،ﺑﺎغ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ،
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ھﺎ ،ﻣﯿﺪان ھﺎ ،اﺳﺘﺨﺮ ھﺎی ﺷﻨﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات اﺳﺖ.
اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ  RAPاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎرک ھﺎ ،ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺎز و اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ اﻣﻦ ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه
و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ھﻤﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ھﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﺮوش اﻗﻼم در ﺑﺮﺧﯽ
از ﭘﺎرک ھﺎی ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﻤﯿﺰی ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭼﮫ ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﭘﺎرک ﺷﮭﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﺗﻤﺎم ﭘﺎرک ھﺎی ﺷﺎﻣﻞ در ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺎرک ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻤﻨﻮع
ﻧﮑﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﺮ ﻣﺴﯿﺮ ھﻤﻮار ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﯿﺎده روی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﭘﺎرک ،ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﭘﺎرک ﺷﮭﺮ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻨﺎطﻖ زﯾﺮ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺤﻮطﮫ ھﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮوﻧﮕﮭﺪاری
ﻣﺤﻮطﮫ ھﺎی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﻣﺴﯿﺮ ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ ھﺎی ﭘﯿﺎده روی ،ﭼﻤﻦ ھﺎ
در ﻓﺎﺻﻠﮫ  100ﻓﻮت از ھﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﻋﻤﺎرت ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی
در ﻓﺎﺻﻠﮫ  500ﻓﻮت از ھﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﺪرﺳﮫ ،اردوﮔﺎه ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
در ﻓﺎﺻﻠﮫ  2500ﻓﻮت از ﺗﺌﺎﺗﺮ ﯾﻮﻧﺎن در ﺷﺐ ھﺎی ﮐﻨﺴﺮت و روﯾﺪاد
در ﻓﺎﺻﻠﮫ  2500ﻓﻮت از رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﮔﺮﯾﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﮔﺮﯾﻔﯿﺖ
در ھﺮ ﻧﻘﻄﮫ از ﭘﺎرک اﻟﯿﺴﯿﺎن از ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎم روﯾﺪاد ھﺎ در ورزﺷﮕﺎه
داﺟﺮ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎزی ھﺎی ﺑﯿﺲ ﺑﺎل ،ﮐﻨﺴﺮت ھﺎ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﭘﻨﺞ ) (5ﻓﻮت از ﻧﯿﻤﮑﺖ ھﺎی ﭘﺎرک ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺎرک و از ﻓﺎﺻﻠﮫ  10ﻓﻮت از ھﺮﭼﮭﺎرراھﯽ
 25ﻓﻮت از ھﺮ ﻓﻮاره ،ﻣﺠﺴﻤﮫ ،ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻨﺎی ھﻨﺮی
ھﺮ ﭘﺎرﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ واﮔﺬار ،اﻋﻄﺎ ﯾﺎ اھﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ

ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در ﯾﮏ ﭘﺎرک ﺷﮭﺮ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ﮐﻨﻢ ؟
ﭘﺎرک ھﺎی ﻣﺎ دارای ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻣﻨﻈﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ وﯾﮋه
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺎ ،از ﯾﮏ ﭘﺎرک ﺗﺎ ﭘﺎرک دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  30دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﭘﺎرک ﺑﮫ ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﺎن دھﻨﺪ.
• ھﯿﭻ ﻓﺮوﺷﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺎرک ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از روﯾﺪاد ھﺎی وﯾﮋه وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اداره ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺎرک ھﺎ ) (RAPدر آﻧﮭﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﯾﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن
آﻧﺴﺖ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ در طﻮل ھﺮ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری در ﭘﺎرک ،ﺟﺸﻨﻮاره ،ﮐﻨﺴﺮت ،ﺷﺐ ﻓﯿﻠﻢ ،روﯾﺪاد وﯾﮋه ،ﮐﺎرﻧﺎوال ،رژه ،روﯾﺪاد
در ﺣﺎل اﺟﺮا ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ اداره اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺗﺠﺎری در
ﭘﺎرک ھﺎی ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ،ﻟﻄﻔﺎ از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ www.laparks.org/vending.
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ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ
اداره ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺎرک ھﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺗﺠﺎری در
ﭘﺎرک ھﺎی ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ
ظﺮﻓﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺎرک ھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﯾﻤﻦ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﮫ دارﯾﻢ و اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﻟﺬت و
ﺧﻮﺷﯽ را از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﭘﺎرک ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرک ھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﻧﮕﯿﺮد .ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
در ﯾﮏ ﭘﺎرک ﺑﮫ دو ) (2ﻓﺮوﺷﻨﺪه درھﺮھﮑﺘﺎر و در ﻓﺎﺻﻠﮫ  25ﻓﻮت از ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﻓﺮوش در ﯾﮏ ﭘﺎرک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺮ ﮐﮫ اول آﻣﺪه -اول ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ورود و ﺧﺮوج
ﺧﻮد را دﻗﯿﻘﺎ ً ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺮاﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﻮول ﭘﺎک ﮐﺮدن و دﻓﻊ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ زﺑﺎﻟﮫ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی ،آﺷﻐﺎل و ﯾﺎ ﻣﻮادی ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﺮوش ﺷﺎن
اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺮار دادن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ در ﺳﻄﻞ ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ در ﭘﺎرک از ﺟﻤﻠﮫ رﯾﺨﺘﻦ ﯾﺦ روی ﻣﻠﮑﯿﺖ ﭘﺎرک ھﺎ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ظﺮوف زﺑﺎﻟﮫ ﺿﺪ ﺣﺸﺮات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ،ﮔﺎز ﯾﺎ آب ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﺎاﻣﻦ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎ ﻣﻀﺮ را ﺑﮫ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ،ﭼﺎﻗﻮ ،ﺗﯿﺮک ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﮫ اﺳﻠﺤﮫ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼح
ھﺎی ﺳﺮﻧﮓ ،ﺳﻼح ھﺎی اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮ ھﺎی اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻮزھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺎرد ،از ﺟﻤﻠﮫ  -اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﮫ  -ﺑﮫ اردوﮔﺎه ھﺎی
راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ ،ﯾﻮﮔﺎ ،آﻣﻮزش ﺳﮓ ،ﺳﻮاری ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺑﺎغ وﺣﺶ ھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﮐﻼس ھﺎی
ورزﺷﯽ /ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام.
ھﯿﭻ وﺳﯿﻠﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ و ﯾﺎ اراﺑﮫ دﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﭼﺮاغ ،ﻣﺘﺮی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ،
ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﯿﺰ ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ ،آﺑﺮﺳﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،درﺧﺖ ،ﮔﯿﺎه ،ﺻﻨﺪوق زرع ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﮓ ،ﻧﯿﻤﮑﺖ،
اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل وﺻﻞ ﺷﻮد.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻢ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات طﺒﻖ ﺑﻨﺪ  42.13Dﮐﺪ ﺷﮭﺮداری ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﯿﻔﺮی در ﭼﺎرﭼﻮب
اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اداری ﺷﮭﺮ ) (ACEﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن  SB 946ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،اداره ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺎرک ھﺎ
) (RAPرا از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز در ﭘﺎرک ھﺎ ،ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اداره
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺎرک ھﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﻛﮫ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ھﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ھﻤﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ و اﯾﺎﻟﺘﯽ،
اﺻﻼح  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺗﺠﺎری در
ﭘﺎرک ھﺎی ﺷﮭﺮ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ،ﻟﻄﻔﺎ از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ www.laparks.org/vending.
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