
 

 

 گوکانیت سن د�ه
ف ای. فالنری (      ) مدیر MARK WARDLAWمارک واردال (  ) معاونKATHLEEN A. FLANNERYکاتلنی

 و توسعه  گذاریپالنخدمات 
5510 OVERLAND AVENUE, SUITE 310, SAN DIEGO, CA 92123 

 2555-694 (858)• فکس   694-2962 (858)
www.sdcounty.ca.gov/pds 

، سپت 25  2019م�ب

ی  ممش�ت  ، مح�ت

تای�د    قبل های از  ) نقشهADUمسکن، برای واحدهای مسکوین جانیب (  مشکالتبرای کمک به    اقدام  �ک  گو در کانیت سن د�ه
 California Building�ا (کال�فرن   ساخت تعم�ی   مقررات  نمودن  مراعاتن جهت اطمینان از  کارمندا است.   نمودەشدە را ته�ه  

Codeان    بطور ها  این نقشه ها را طرا� و مورد برر� قرار دادند. ) این نقشه� آنها برای   شوند. �  گذاشتهرا�گان در اخت�ار مش�ت
در حال حا�ن تکم�ل شدند،    دو مجموعه نقشه اند. گو طرا� شدە�شدە کانیت سن د�های از جوامع ثبت استفادە در هر نقطه

اج�  �  اجفوت    600  برای �ک خانه به م�ت های ب�ش�ت بندیها و ط�حاندازە فوت م��ــع.   1,200  م��ــع و �� برای �ک خانه به م�ت
 سال ته�ه خواهند شد.  ج��اندر 

)چون هر   ن به اخت�ار خود �صاحب   هستند.   تکم�ل  %85ها تق��با  منح� به فرد است، این نقشه  جا�داد(زمنی تواند جا�داد 
�ان از این نقشهبیین �پ�ش ها را تکم�ل کند. مکان این نقشه  اد ب��ن� ها برای کار کردن با �ک پ�مانکار �ا شود که �س�اری از مش�ت

ن متخصص د�گری جهت نهایی  شخص  ماندە استفادە کنند. چند اجزای با�ت  ساخنت

برای    ما  های ارائه شدە وجود دارد. رمو ها و فل نقشهباش�د امکان تکم�آشنایی نداشته    اعمار تعم�ی دان�م ا�ر شما با پروسه  ما �
شما  به  نمودن  هست�م.   کمک  و  اینجا  �ک  به  ب � ما  فعال   https://www.sandiegocounty.gov/ADU  آدرسسا�ت 

در مورد    ساخت�م  ز�ادی  معلومات  ADUsکه  تل  عالقهدر صورت  دارد.   �س�ار  �ک خط  ما  ما،  با  برای  و ف�به گفتگو    سواالت ن 
ها ساعت به تماس  24ظرف  در ، و   بین�م و �   کن�م�  چک ها را  ما روزانه پ�ام . فعال ساخت�م  5382-495 (858)  نم�ب عمو� به  
� بههمچنا ده�م. جواب  ا�م�ل  ط��ق  از  ما  هست�م    PDS.ADUquestions@sdcounty.ca.gov  آدرس   ن  س  دس�ت �ا    در 

 توان�د به دف�ت ما مراجعه نمای�د. �

از کارهایی    بع�ن  ها به شما کمک خواهد کرد تا آنها برای تای�د نهایی آمادە شوند. در تکم�ل نقشه  PDS 607رم ضم�مه شدە  و ف
ور که  ی هستند که به مکان و جهت  ذ�لموارد   ،است تکم�ل شوند  �ن  دارند:  ADUگ�ی

گ
 �ست�

 
 ) PDS090رم و نقشه مکان (ف  •
�ن شیوەاستند •  SWQMPهای مدی��ت رواناب سط� رد به�ت
 ) Calcertsمحاسبات انرژی (  •
. نقشه ب��ن�اد طرا� تراس از �ک تول�دکنندە تراس  •  های کانیت

ن شماست.   راپور جا�داد باشد، خالصه    موثر تواند  ابزاری که � در اخت�ار شما   عمو� را   معلومات  راپور این   ما برای قطعه زمنی
ن    خواهد گذاشت  بعدی گرفنت مراحل  در  شما  به  مسکوین (�ا    ADU�ک    جواز که  خواهد کرد. تعم�ی  در    راپور این   ) کمک 

سسا�ت ب �و   است:  ذ�ل قابل دس�ت

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

http://www.sdcounty.ca.gov/pds
https://www.sandiegocounty.gov/ADU
https://www.sandiegocounty.gov/ADU
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https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/pds/bldg/adu_info/pds607.pdf
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https://publicservices.sdcounty.ca.gov/CitizenAccess/
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لینک ضم�مه شدە شما را به   کن�د. را انتخاب �   راپور جا�داد راست خالصه    طرفها) در باال گوشه  راپور (  «reports»در ل�ست کشویی  
 د کرد. خود به شما کمک خواه راپور جا�داد خالصه  نمودنخود و جستجو  APNکند که در در�افت  �  هدا�تهنما �ک ر 

 
 و صحبت کن�د:  نمودەد�گر هماهنگ  خواه�د با چند گروپ�د احتماال � رو های مورد تای�د کانیت پ�ش � که با نقشه   قس�

 
هستند با    تطبیققابل    جا�داد شما �شیین که برای  های عقبلطفا در مورد الزامات احتما� �ا محدود�ت   –مح�    اطفای�هادارە   •

 . ە نمای�د اطفای�ه مح� مشور ادارە 
قرار گرفته است لطفا برای گفتگو در مورد ظرف�ت    فاضالبروی س�ستم    جا�داد شما ا�ر    – (DEH)مح�ط ز�ست    ادارە صحت •

ن و امکان  . به تماس ش��د مح�ط ز�ست   ادارە صحت خود با  جا�داد ب�ش�ت در   فاضالبالزامات  مراعات قطعه زمنی
 . کند فرق � هر ناح�ه تحص��   داشته باشد.   قبالدر    اضا�ن   مصارفاست  ساخت خانه جد�د ممکن  –های تحص�� مح�  ناح�ه  •

 . نمای�د های تحص�� مح� خود مراجعه  آنها به ناح�ه  مصارف برای تحقیق در مورد 
و    مصارفلطفا برای اطالع از این   داشته باشد.   �ک مقدار مصارفممکن است ناح�ه آب مح� شما الزامات �ا   –های آب  ناح�ه  •

 . به تماس ش��د با آنها   الزامات

ی که    هماندهد ممکن است دق�قا  هایی که کانیت ارائه � نقشه  ن توانند در� از اینکه که �ک  نباشند، اما �   ،هست�د   جستجویبه  شما  چ�ی
دهند.   قس��� ارسا�    تعم�ی مجموعه   �شان  به شما  قابADUاین   است  از روش سنیت  استفها  مهار�ندی شدە  دیوارهای  با  ادە بندی 

ورت�ا معمار    انجی�ن گاە عمو� و جانیب به �ک  های تک�ه تر باشد، ممکن است برای طرا� س�ستم ا�ر پروژە شما پ�چ�دە کند. � داشته  �ن
ات و اصالحات  نمود، توان اصالح های کانیت را � نقشه  باش�د.  ورت به بازنگریی اما برای انجام تغی�ی   خواهند داشت. �ن

 
 نظر �فو اثر توسعه    ADU  جواز   مصارفاز    2019،  جنوری  9طرا� شدە، کانیت به مدت پنج سال از    قبل های از  ه ارائه این نقش  ضمن

ن وق  حکم،  ترا�سپورتاثر توسعه (اثر    مصارفاز  نظر  �ف  �شمولاین   کند. � ن    مصارفن  های پارک و فاضالب)، همچناف زمنی  جواز گرفنت
ن هایی �   ADUو س�ستم فاضالب در محل) برای  تعم�ی (  شوند. واقع �  �ک فام�� خانه هایهای دارای باشد که در قطعه زمنی
 
 
 

ام،   با اح�ت

 
 

DENNIS HOWE  و توسعه  گذاریپالن خدمات  تعم�ی ، رئ�س بخش 


