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مرکز تفریحی، زمین ھای گلف، مسیر ھای پیاده  170پارک عمومی و  450) بیش از RAPاداره تفریحی و پارک ھا (
این مکان ھا ھمچنین شامل مناطق استراحت، زمین بازی ، باغ ھای جامعھ،  روی، موزه ھا و امکانات را اداره می کند. 

 پارکینگ ھا، میدان ھا، استخر ھای شنا و سایر تجھیزات است.  
 

این است کھ پارک ھا، فضاھای باز و امکانات را بھ عنوان مکان ھایی امن، بھ خوبی برنامھ ریزی شده   RAPاولویت اصلی  
داشتھ باشد تا ھمھ بتوانند از آن ھا لذت ببرند و استراحت کنند. در حالی کھ فروش اقالم در برخی   و قابل دسترس، در اختیار

جدی گرفتھ  یاز پارک ھای شھر لس آنجلس مجاز است، قوانین و مقررات برای اطمینان از شرایط بھداشتی، ایمنی و تمیز
 می شود. این مقررات در زیر توضیح داده شده است. 

 

 یک پارک شھر می توانم دستفروشی کنم؟ در چھ بخش از
اگر یک پارک فروشندگان را ممنوع تمام پارک ھای شامل در شھر لس آنجلس نمی توانند از فروشندگان مجاز استفاده کنند.  

 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:

 نگھداریومحوطھ ھای ذخیره سازی یا تعمیر •
 محوطھ ھای پارکینگ یا مناطقی کھ برای پارکینگ مشخص شده •
 مسیر ھای خاکی، مسیر ھای پیاده روی، چمن ھا •
 رت یا زمین بازیفوت از ھر ساختمان، مرکز تفریحی، دستشویی، عما 100در فاصلھ  •
 فوت از ھر مکان مدرسھ، اردوگاه، مرکز فعالیت ھای جوانان یا مرکز سالمندان 500در فاصلھ   •
 فوت از تئاتر یونان در شب ھای کنسرت و رویداد  2500در فاصلھ  •
 فوت  از رصدخانھ گریفیت یا پارکینگ رصدخانھ گریفیت  2500در فاصلھ  •
اعت قبل از شروع تا سھ ساعت بعد از پایان تمام رویداد ھا  در ورزشگاه در ھر نقطھ از پارک الیسیان از سھ س •

 داجر، از جملھ بازی ھای بیس بال، کنسرت ھا، مسابقات
 چھارراھی از ھرفوت  10) فوت از نیمکت ھای پارک یا سایر وسایل پارک و از فاصلھ  5پنج (  •
 مجسمھ، بنای یادبود یا بنای ھنریاز ھر فواره،  فوت 25 •
 ر پارکی کھ با محدودیت فعالیت تجاری بھ شھر لس آنجلس واگذار، اعطا یا اھدا شده استھ •

 
 چھ موقع و چگونھ می توانم در یک پارک شھر دستفروشی کنم ؟

ود و یا بر اساس ھر برنامھ ویژه جپارک ھای ما دارای ساعات کاری منظم ھستند کھ گاھی می توانند براساس برنامھ ھای مو 
 از یک پارک تا پارک دیگر تغییر کنند. در مراکز تفریحی ما،

 دقیقھ قبل از بستھ شدن پارک بھ فروش پایان دھند.  30فروشندگان باید حداقل  •
 کھ پارک تعطیل است مجاز نیست.ھیچ فروشی ھنگامی  •

) در آنھا شرکت می کند ویا میزبان RAPھمچنین بسیاری از رویداد ھای ویژه وجود دارد کھ  اداره تفریحی و پارک ھا (
آنست. فروشندگی در طول ھر نوع فیلمبرداری در پارک،  جشنواره، کنسرت، شب فیلم، رویداد ویژه، کارناوال، رژه،  رویداد 

 را یا سایر فعالیت ھای موقت کھ از جانب اداره اجازه یافتھ اند،  ممنوع است.در حال اج
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 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 

تعداد فروشندگان  .خوشی را از مراجعان پارک کھ برای تفریح و یا  فعالیت ھای غیرفعاالنھ بھ پارک ھای ما می آیند، نگیرد
 فوت از یک فروشنده دیگر، محدود است. 25ھکتار و در فاصلھ ھر) فروشنده در2در یک پارک بھ دو (

 

اول خدمت می شود، انجام یابد و فروشندگان باید زمان ورود و خروج   -ھر کھ اول آمدهفروش در یک پارک باید بھ صورت  
 خود را دقیقاً ثبت کنند.

 

 الزامات برای فروشندگان:در زیر سایر 

 طقھ ای لس آنجلس مطابقت داشتھ باشد.باید با مقررات اداره بھداشت من •
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 کاالھا ممنوع است. •
، خطرناک یا مضر را بھ فروش رسانند. اینھا نمی توانند مواد غذایی، نوشیدنی یا کاال ھای غیر بھداشتی و ناامن •

ھمچنین شامل تجھیزات تیراندازی با کمان، چاقو، تیرک تیراندازی یا اشیایی کھ شباھت بھ اسلحھ دارند، مانند سالح 
 ب بازی می شود.ھای سرنگ، سالح ھای اسباب بازی یا چاقو ھای اسبا

 د.ند و آنھا را در ناحیھ قابل مشاھده نصب کننباید دارای تمام مجوزھا باش •
بھ اردوگاه ھای  -اما محدود نھ  - را مجاز نمی شمارد، از جملھ فروش خدمات شخصیاین قوانین ھیچگونھ   •

خانگی یا کالس ھای راھپیمایی، خدمات ماساژ، یوگا، آموزش سگ، سواری حیوانات، باغ وحش ھای حیوانات 
 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، 

 سطل آشغال وصل شود.ایستگاه اتوبوس یا 
 

 اگر این قوانین را نقض کنم چھ اتفاقی می افتد؟
کد شھرداری لس آنجلس بھ عنوان جریمھ ھای غیر کیفری در چارچوب  42.13Dنقض این قوانین و مقررات طبق بند  

پارک ھا  کالیفرنیا، اداره تفریحی و SB 946) قابل مجازات است. قانون ACEاجرای دستورالعمل ھای اداری شھر (
)RAP(   را 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  باال را در صورت لزوم  در ھر زمان با ھمنوایی با قوانین محلی و ایالتی، 
 ند.اصالح ،  تغییر یا تعدیل ک
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