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). ADUsمسبقًا، لوحدات السكن الملحقة (في مسعى للمساعدة في أزمة اإلسكان، وضعت مقاطعة سان دییغو خطط بناء معتمدة  
للعمالء. ُصممت   الخطط مجانًا  تقدیم ھذه  یتم  البناء في كالیفورنیا.  لقانون  االمتثال  للتأكد من  الخطط وراجعھا،  الفریق ھذه  صمم 

ي الوقت الحالي، للتطبیق في أي مكان في المجتمعات غیر المدمجة في مقاطعة سان دییغو. تم االنتھاء من مجموعتین من الخطط ف
قدم مربع. سیتم تطویر المزید من المساحات    1,200قدم مربع، واألخرى للمنازل بمساحة    600إحداھما خاصة بالمنازل بمساحة  

 والتصامیم على مدار العام. 

ل الخطط، بناًء على %. سیُترك األمر لمالك البنایة شخصیًا إلكما85نظًرا إلى تفرد كل بنایة، تبلغ نسبة اكتمال ھذه الخطط حوالي  
الموقع المحدد. من المتوقع أن یستعین العدید من العمالء بمقاول أو متخصص آخر لتطبیق ھذه الخطط، من أجل وضع اللمسات  

 النھائیة علیھا مع المكونات القلیلة المتبقیة.

یًا  نحن نتفھم أن الخطط واألنماط المقدمة قد تكون معقدة، إذا لم تكن على درایة بعملیة البناء. نحن ھنا للمساعدة. أسسنا موقعًا إلكترون
. قمنا بتوفیر خط https://www.sandiegocounty.gov/ADUتتوفر بھ معلومات إضافیة عن وحدات السكن الملحقة عبر  

). سنتحقق من الرسائل یومیًا، وسنعاود االتصال 858(  495-5382أردت التحدث معنا، على رقم  ھاتف الستقبال األسئلة العامة إذا  
البرید اإللكتروني    24في خالل   أیًضا من خالل  ، أو PDS.ADUquestions@sdcounty.ca.govساعة. نحن متاحون 

 یمكنك زیارتنا ھنا في مكتبنا. 

زال بعض األعمال بحاجة إلى  المرفق، في إكمال الخطط، بحیث تكون جاھزة لالعتماد النھائي. ال ت  PDS 607سیساعدك النموذج  
 اإلكمال، بما فیھا البنود التالیة التي تعتمد على الموقع المحدد وطابع وحدة السكن الملحقة:

 
 )PDS090خطة الموقع (نموذج  •
 القیاسي SWQMPأفضل ممارسات إلدارة میاه األمطار،  •
 ) Calcertsحسابات الطاقة ( •
 تصمیم دعامات البناء من الجھات المصنعة لھا، بناًء على خطط المقاطعة.  •

لبنایة الذي نقدمھ أداة مفیدة في أرضك. سیقدم لك ھذا التقریر معلومات عامة ستساعدك في خطواتك القادمة قد یكون التقریر الموجز ل
 نحو الحصول على تصریح وحدة سكنیة ملحقة (أو مبنى). یتوفر ھذا التقریر على الموقع االلكتروني التالي:

https://publicservices.sdcounty.ca.gov/CitizenAccess / 
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 2صفحة 
 

ى دلیل سیساعدك في الحصول على  من القائمة المنسدلة "تقاریر" في الركن العلوي األیمن، ستختار التقریر الموجز للبنایة. سیحیلك الرابط المرفق إل
 )، وفي االطالع على التقریر الموجز لبنایتك.APNرقم القطعة بحسب المقیّم (

 
 ستحتاج إلى التنسیق مع بعض المجموعات األخرى والتحدث معھا، بینما تتقدم في الخطط المعتمدة من المقاطعة: 

 
المحلیة   • الحرائق  مكافحة  مكافحة   - ھیئة  ھیئة  استشارة  القیود    یرجى  أو  المحتملة،  الشروط  على  للتعرف  منطقتك  في  المحلیة  الحرائق 

 المفروضة على االرتدادات في بنایتك.
في حالة وقوع بنایتك في منظومة صرف، یرجى التواصل مع إدارة الصحة البیئیة لمناقشة قدرة األرض    - )  DEHإدارة الصحة البیئیة ( •

 شروط إضافیة تتعلق بالصرف. وجدوى بنایتك، من أجل توجیھك نحو أي  
قد تُفرض رسوم إضافیة في حالة بناء مساكن جدیدة. كل منطقة تعلیمیة تختلف عن األخرى. یرجى الرجوع    -المناطق التعلیمیة المحلیة   •

 إلى المناطق التعلیمیة المحلیة للتحقق من الرسوم التي یفرضونھا. 
 المحلیة برسوم أو شروط. یرجى التواصل معھم للتحقق من ھذه الرسوم والشروط. قد تطالب شبكات المیاه   -شبكات المیاه   •

صة بالبناء. قد ال تكون الخطط التي تقدمھا المقاطعة ھي تلك التي تتطلع إلیھا بالتحدید، لكنھا یمكن أن تمدك بنظرة عن شكل مجموعة المستندات الخا 
ضع ھیكل مع جدران داعمة. إذا كان مشروعك أكثر تعقیًدا، قد تحتاج إلى مھندس أو معماري،  تستخدم وحدات السكن الملحقة، الطریقة التقلیدیة لو

 لتصمیم أنظمة داعمة رأسیة وجانبیة فریدة. یجوز تعدیل خطط المقاطعة، لكن ستحتاج إلى المراجعة على التعدیالت والتغییرات. 
 

بقًا، تعفي المقاطعة أیًضا من رسوم تصریح وحدة السكن الملحقة ورسوم األثر  عالوة على تقدیم ھذه الخطط لوحدات السكن الملحقة المصممة مس
. یشمل ھذا كل من اإلعفاء من رسوم األثر اإلنمائي (تأثیر النقل، ومرسوم تخصیص أراضي  2019ینایر    9اإلنمائي لمدة خمس سنوات، بدًءا من  

لصحي في الموقع)، في حالة وحدات السكن الملحقة الموجود على أراضي  المتنزھات، والمصارف) ورسوم التصریح (البناء ومنظومة الصرف ا
 خاصة بمساكن قائمة لألسرة الواحدة. 

 
 مع التحیات،

 
 
 

 كبیر مبنى القسم )،  Dennis Howeدنیس ھاو (
 خدمات التخطیط والتطویر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


