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بالعمل مًعا، ميكننا تقليل
خماطر الفيضانات.

ما الذي ميكنك فعله؟

كيفية حتديد ما إذا اكنت خدمة الرصف
عامة أم خاصة:

طرق حتديد األخشاص املسؤولني.

 مت تصممي أنمظة الرصف مثل قنوات ترصيف املياه واملمرات املائية التحتية املوجودة يف
 مجيع أحناء مقاطعة سان دييغو لتقليل حوادث الفيضان اليت تصيب املمتلاكت واحلفاظ عىل
 الطرق العامة آمنة والقدرة عىل قيادة السيارات علهيا طريق نقل مياه العواصف الزائدة إىل

 اجلداول واألهنار القريبة وإىل مياه احمليط. ميكن أن يتسبب ترامك الرواسب وخملفات
 النباتات واحلطام يف نظام الرصف يف حدوث ارتداد رسيع ملياه العواصف، مما يؤدي إىل

حدوث فيضان. لذلك، فإن الصيانة الدورية رضورية لضامن األداء األمثل.

 اعمتاًدا عىل موقعها، قد ختضع أنمظة الرصف للصيانة احلكومية أو الصيانة
عىل يد ماليك املمتلاكت اخلاصة مثل الساكن أو مجعيات ماليك املنازل

(Homeowners Association, HOA). وحتشد إدارة األشغال العامة

 (Department of Public Works, DPW) يف املقاطعة باسمترار أطقم الصيانة
امليدانية التابعة هلا من أجل تطهري أنمظة الرصف املوجودة يف املناطق غري املدجمة

 باملقاطعة، واليت تتوىل املقاطعة صيانهتا. تتوىل املدن املدجمة صيانة أنمظة الرصف العامة
 يف والياهتا القضائية. توجد أنمظة الرصف اليت تمت صيانهتا بشلك عام داخل الطرق

 واألرصفة ولكن ميكن أن تكون هناك استثناءات. هتدف املعلومات الواردة يف هذه النرشة
 إىل املساعدة يف حتديد ما إذا اكنت صيانة أنمظة الرصف يه مسؤولية مالك املمتلاكت

اخلاصة أو مسؤلية واكلة عامة.

 حتديد ما إذا اكن قد مت عرض
 حق مد شبكة نظام الرصف

(حق االرتفاق) و قبوله
 ُينصح مالكو العقارات

 بفحص وتنظيف أنمظة
 الرصف اليحص اخلاصة

 قبل لك مومس ممطر (ميتد
 من أكتوبر إىل أبريل) وبعد

 أحداث العواصف لتقليل
املخاطر إىل أدىن حد.

 امعل مع جريانك و/أو
(HOA املقمي أو مجعية) 
 لتنظيف أنمظة الرصف

 اخلاصة.

 تمت صيانة
 الرصف من طرف

 أخشاص أو
 مجعية خاصة

 (املقمي أو مجعية
(HOA

 تمت صيانة
 الرصف من طرف

واكلة عامة

النعم
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لغة الرفض املعتادة:

احبث يف نظام جسالت االستطالع عرب اإلنرتنت
 حتتفظ املقاطعة بأداة عرب اإلنرتنت تتيح لملقميني الوصول إىل خمططات

 ورسومات العقارات. مق بزيارة srs.sandiegocounty.gov  وانقر عىل
 ورقة التمليحات، أو اتصل عىل الرمق 3253-694 (858) لملزيد من املعلومات

عن كيفية استخدام نظام جسالت االستطالع.

 حتقق من صفحة حقوق امللكية عىل اخلريطة أو اخلطة للتحقق من موافقة
 املقاطعة عىل حق مد شبكة نظام الرصف. ميكن أن يكون حق مد شبكة
 نظام الرصف موًحضا عىل اخلريطة ولكن مل توافق هيلع املقاطعة. إذا اكنت

 صفحة حقوق امللكية بالجسل تنص عىل أن حق مد شبكة نظام الرصف
مرفوض، فسيكون مالك العقار مسؤوًال عن صيانة النظام. (يمت تطبيق

  رسوم عىل تزنيل صفحات اخلرائط واخلطط.)

الطرق اليت يستخدمها مالكو العقارات
لتحديد املسؤولية.

 حتقق من تقرير حق امللكية اخلاص بك
 مت تضمني تقرير حقوق امللكية مع األوراق اخلاصة بك عند رشائك للعقار. وهو ُيظهر أي حقوق ارتفاق حالية عىل العقار وقت

 الرشاء. إذا كنت حباجة إىل تقرير جديد، فميكن ألي رشكة من رشاكت إثبات حقوق امللكية إنشاء تقرير لك. قد يمت تطبيق
رسوم نظري إنشاء تقرير جديد. وفميا ييل مثال عىل شلك حق ارتفاق املقاطعة يف تقرير حقوق امللكية:

”…حق ارتفاق ألغراض ترصيف املياه مجسل بتارخي xx، يف الدفرت_، صفحة_من الجسالت الرمسية
لصاحل مقاطعة سان دييغو عىل قطعة أرض اتساعها_قدم تقع يف زمام القسم_…“

مق بزيارة مركز معليات املقاطعة

ميكنك البحث عن الجسالت يف ماكتب املقاطعة واحلصول عىل املساعدة. يمت تطبيق رسوم عىل طباعة نسخ اخلرائط واخلطط.
5510 Overland Ave., San Diego, CA – 2nd Floor Cartographic Services.

 مق بتعيني مهندس أو مساح إلجراء البحث
راجع امجلعيات التجارية مثل مجعية مسايح األرايض (Land Surveyors Association) أو مكتب

 األمعال األفضل (Better Business Bureau) للعثور عىل مهندس أو مساح أراٍض حمرتف مؤهل.

شكًرا لك عىل قيامك بدورك يف الوقاية من الفيضانات.
 لألسئلة حول الرصف الذي تتوىل املقاطعة صيانته، أو لإلبالغ عن خدمات الرصف اليت تتوىل

املقاطعة صيانهتا، واليت حتتاج إىل صيانة فعلية، يرىج استخدام أحد املوارد التالية:

األدوات االختيارية لملساعدة يف حبثك.

رمز CL = خط الوسط

منوذج طلب خدمة عرب اإلنرتنت
www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/roads/Roads_Service_Request

“Tell Us Now” تطبيق
www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dmpr/gfx/appcenter/index.html

2212-694 (858)اتصل بالرمق

لغة القبول املعتادة:


