المدينة تصدر توجيهات قبل استمرار نشاط البناء يوم الجمعة
ً
الت قدمها الحاكم توم وولف ،سيتم السماح باستمرار نشاط البناء العام يف
ر
بيتسبغ ،بنسلفانيا ( ٢٧ابريل  )٢٠٢٠وفقا للتوجيهات ي
بيتسبغ ابتداءا من يوم الجمعة ١ ،مايو.
مدينة
ر
ً
لتدابب السلمة القوية ،الوقت ملئم العادة استمرار نشاط البناء ببطء يف المدينة .اقسام مدينة
"بأتباع قيادة الحاكم وولف ،و وفقا
ر
بيتسبغ تقف عىل أهبة االستعداد ومستعدة للمساعدة "،قال رئيس البلدية ويليام بيدوتو.
ر
ُ
التال من إدارات التنقل والبنية
ر
ولتيسب استئناف النشاط بصورة آمنة ومنسقة ،ينصح حاملو التصاري ح ومقدمو الطلبات بالتوجيه ي
التحتية ( )DOMIوالتصاري ح والباخيص والتفتيش (:)PLI
اولوية العمل العام (:)ROW
حامىل التصاري ح الذين أوقفوا العمل ارسال مواعيد معدلة قبل استئناف البناء من خلل االتصال
 يجب عىل جميع
ي
ب  DOMIpermits@pittsburghpa.govمع رقم الترصي ح وتاري خ إعادة التشغيل المتوقع.
عب اإلنبنت
 يمكن الحصول عىل طلبات التصاري ح الجديدة يف االولوية ر
عىلhttps://pittsburghpa.gov/domi/right-of-way :
 سينضم ترصيحات االولوية عىل  OneStopPGHيف  ١١من مايو .للمساعدة يف االنتقال إل نظام التصاري ح الجديد ،سيتم
الت تم استلمها بعد  ٦من مايو أو مع تاري خ البدء المخطط ما بعد  ٢٤مايو عىل .OneStopPGH
ر
تجهب جميع طلبات الترصي ح ي
ستستخدم  OneStopPGHجدول رسوم  ٢٠٢٠ ROWالذي اقره مجلس المدينة.
المتقدمي
 تنفيذ الفتات "ممنوع الوقوف" محدودة بالنظر إل حالة الطوارئ الصحية المستمرة لكوفد –  .١٩يجب عىل
ر
المخولي باستخدام اماكن "ممنوع الوقوف" مراجعة إرشادات إضافية ع رب اإلنبنت أثناء استمرار أوامر البقاء يف المبل.
ر
للمبان والهياكل:
للحصول عىل تصاري ح
ي
 إجراءات كوفد –  ١٩المؤقتة ل تصاري ح والباخيص والتفتيش ( )PLIمنشورة
يرج التحقق بانتظام لتحديثات.
هناhttps://pittsburghpa.gov/pli/index.html :؛ ر
مفتش التصاري ح والباخيص والتفتيش (.)PLI
لسلمة
 تشمل هذه اإلجراءات متطلبات خاصة يف موقع العمل
ي
 يتم قبول طلبات التفتيش فقط من خلل بوابة./OneStopPGH https://onestoppgh.pittsburghpa.gov :
الحال ،قد يستغرق إصدار جميع التصاري ح يف قائمة االنتظار عدة أيام
 سيبدأ إصدار التصاري ح يف  ١مايو  .٢٠٢٠نظرا للباكم
ي
عمل.
 يحافظ التصاري ح والباخيص والتفتيش ( )PLIعىل الخدمة الكاملة يف
بوابة ./https://onestoppgh.pittsburghpa.gov:OneStopPGH
يرج الرجوع إل https://pittsburghpa.gov/onestoppgh/phase-two.html :من أجل الدروس .OneStopPGH
ر


