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 األخبار
 2019إشعار تسجیل مقاول العمال الزراعیین 

یوم بعد استخدام أي مبید آفات (مبید  30تدریب جمیع العاملین الذین یدخلون الحقول في غضون  ضمانیتعین على أصحاب العمل تذكیر تدریب عمال الحقول 
على األقل. لمزید من  كل عامدخول ھذه الحقول ثم تدریبھم بعد ذلك  قبلأعشاب، مبید حشرات، مبید فطریات، غیر ذلك). یجب أن یتلقى العمال تدریباً كامالً 

 .8980-694 (858)) على الرقم Pesticide Regulation Programالمعلومات، یُرجى االتصال بمكتب برنامج تنظیم مبیدات اآلفات (

 

 معلومات التسجیل السنوي

لدى المفوض الزراعي في جمیع المقاطعات التي یعملون بھا. یُرجى التسجیل قبل العمل كمقاول عمال مزارع كل عام مقاولي العمال الزراعیین  یجب تسجیل
 .والر أمریكيد 75.00لتفادي العقوبات. تبلغ قیمة رسم التسجیل 

 ق لمعرفة التوجیھات خطوة بخطوة.یُرجى االطالع على المنشور المرف یمكنك سداد رسوم التسجیل عبر اإلنترنت.

 :التسجیل عبر البرید اإللكتروني أو بصفة شخصیة أو عبر اإلنترنت

 یرجى تقدیم المعلومات التالیة:
 بعد استكمالھا (مرفقة) 2019استمارة تسجیل مقاول عمال زراعیین بمقاطعة سان دییغو لعام  .1
من من والیة كالیفورنیا. إذا كانت رخصة مقاول العمال الزراعیین الخاصة بك الخاصة بك نسخة من شھادة تسجیل مقاول العمال الزراعیین الحالیة  .2

ات الوالیة منتھیة الصالحیة، قدّم نسخة من رخصة مقاول العمال الزراعیین غیر منتھیة الصالحیة والتي حصلت علیھا من وزارة العمل بالوالی
 یكیة.المتحدة األمر

رسم التسجیل (الشیك أو الحوالة المالیة الُمرسلة لـ "مقاطعة سان دییغو"). اتبع التوجیھات المرفقة أو انتقل إلى الموقع اإللكتروني  .3
/https://publicservices.sdcounty.ca.gov/citizenaccess ) لسداد الرسم عبر اإلنترنت باستخدام بطاقة الفیزاVisa(،  أو بطاقة ماستر

 أو الشیك أو الحساب المصرفي. ،)Debit Cardأو بطاقة الخصم ( ،)MasterCardكارد االئتمانیة (
 في استمارة التسجیل.عنوان بریدك اإللكتروني  .4

 

 االثنین إلى الجمعة، باستثناء أیام العطالت.لدینا مكتبین لتقدیم الخدمات لك. ونعمل من 
 موقع سان دییغو

9325 Hazard Way, Suite 100 
San Diego, CA 92123 

 مساًء. 5:00صباحاً إلى  8:00

 معلومات االتصال:
 8980-694 (858)الھاتف: 
 9277-467 (858)الفاكس: 

البرید اإللكتروني: 
PRP.AWM@SDCounty.ca.gov 

 نورثموقع مقاطعة 
 151 E. Carmel Street 

San Marcos, CA 92078  
 مساًء. 5:00صباحاً إلى  8:00

 
 

 یتعین على مقاولي العمال الزراعیین حمل رخصھم ودلیل تسجیلھم طوال الوقت.
 

 
 المرفقات: استمارة تسجیل مقاول العمال الزراعیین بمقاطعة سان دییغو

 توجیھات للسداد عبر اإلنترنت 
 ظرف
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