
 

 

 گوکانتی سن دیھ
 ) معاون KATHLEEN A. FLANNERYکاتلین ای. فالنری (      ) مدیر MARK WARDLAWمارک واردال (

 خدمات برنامھ ریزی و توسعھ 
5510 OVERLAND AVENUE, SUITE 310, SAN DIEGO, CA 92123 

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

 2019سپتامبر،  25

 مشتری گرانقدر، 

ھای از پیش تایید شده را ) نقشھADUگو در اقدامی برای کمک بھ بحران مسکن، برای واحدھای مسکونی جانبی ( کانتی سن دیھ
ھا را ) این نقشھCalifornia Building Codeنامھ ساختمان کالیفرنیا (کارکنان جھت اطمینان از رعایت آیین تھیھ کرده است.

آنھا برای استفاده در ھر  شوند.ھا بھ طور رایگان در اختیار مشتریان قرار داده میاین نقشھ طراحی و مورد بررسی قرار دادند.
برای یک خانھ در حال حاضر تکمیل شدند، یکی    دو مجموعھ نقشھ اند.گو طراحی شدهنشده کانتی سن دیھای از جوامع ثبتنقطھ

ھای بیشتر در طول سال تھیھ  بندیھا و طرحاندازه فوت مربع.  1,200فوت مربع و یکی برای یک خانھ بھ متراژ    600بھ متراژ  
 خواھند شد. 

تواند بر اساس مکان صاحب ملک با اختیار خود می کامل ھستند.   %85ھا تقریبا  چون ھر ملک منحصر بھ فرد است، این نقشھ
نقشھ کند.ھاین  تکمیل  را  میپیش ا  نقشھبینی  این  از  مشتریان  از  بسیاری  کھ  فرد  شود  یا  پیمانکار  یک  با  کردن  کار  برای  ھا 

 مانده استفاده کنند. متخصص دیگری جھت نھایی کردن چند اجزای باقی

ما اینجا ھستیم کھ   شده وجود دارد.ھای ارائھ  ھا و فرمدانیم اگر شما با پروسھ ساختمان سازی آشنا نباشید امکان تکمیل نقشھما می
راه اندازی کردیم کھ در مورد   https://www.sandiegocounty.gov/ADUسایت بھ نشانی  ما یک وب بھ شما کمک کنیم. 

ADUs  .(858)ھای عمومی بھ شماره  تمایل بھ گفتگو با ما، ما یک خط تلفن برای پرسشدر صورت  اطالعات فراوانی دارد 
 دھیم.ھا جواب میساعت بھ تماس  24کنیم ، و ظرف  ھا را بررسی میما بھ طور روزانھ پیام اندازی کردیم. راه  495-5382

توانید بھ دفتر ما یا می  در دسترس ھستیم    PDS.ADUquestions@sdcounty.ca.govھمچنین ما از طریق ایمیل بھ نشانی  
 مراجعھ نمایید. 

برخی از کارھایی کھ   ھا بھ شما کمک خواھد کرد تا آنھا برای تایید نھایی آماده شوند. ھدر تکمیل نقش  PDS 607فرم ضمیمھ شده 
 بستگی دارند: ADUگیری الزم است تکمیل شوند موارد زیر ھستند کھ بھ مکان و جھت

 
 )PDS090نقشھ مکان (فرم   •
 SWQMPھای مدیریت رواناب سطحی استاندارد بھترین شیوه •
 )Calcertsمحاسبات انرژی (  •
 ھای کانتی.طراحی تراس از یک تولیدکننده تراس بر اساس نقشھ •

این گزارش اطالعات کلی در اختیار شما  تواند سودمند باشد، خالصھ گزارش ملک ما برای قطعھ زمین شماست.ابزاری کھ می
سایت  این گزارش در وب (یا ساختمان) کمک خواھد کرد.  ADUگرفتن مجوز یک    قرار خواھد داد کھ بھ شما در مراحل بعدی

 زیر قابل دسترسی است:

s.sdcounty.ca.gov/CitizenAccess/https://publicservice 

http://www.sdcounty.ca.gov/pds
https://www.sandiegocounty.gov/ADU
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
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/pds/docs/pds090.pdf
https://publicservices.sdcounty.ca.gov/CitizenAccess/
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لینک ضمیمھ شده شما را بھ   کنید.ھا) در باال گوشھ سمت راست خالصھ گزارش ملک را انتخاب می (گزارش   «reports»در لیست کشویی  
 د.خود و جستجو کردن خالصھ گزارش ملک خود بھ شما کمک خواھد کر APNکند کھ در دریافت یک راھنما منتقل می 

 
 خواھید با چند گروه دیگر ھماھنگ کرده و صحبت کنید: روید احتماال می ھای مورد تایید کانتی پیش می ھمانطور کھ با نقشھ

 
نشینی کھ برای ملک شما قابل اعمال ھستند با اداره ھای عقب لطفا در مورد الزامات احتمالی یا محدودیت   –نشانی محلی  اداره آتش  •

 کنید.  نشانی محلی مشورت آتش
اگر ملک شما روی سیستم گنداب قرار گرفتھ است لطفا برای گفتگو در مورد ظرفیت    – (DEH)اداره بھداشت محیط زیست   •

 رعایت الزامات گنداب بیشتر در ملک خود با اداره بھداشت محیط زیست تماس بگیرید.  قطعھ زمین و امکان 
 ھر ناحیھ تحصیلی متفاوت است.  ھای مازادی در پی داشتھ باشد.نھساخت خانھ جدید ممکن است ھزی–ھای تحصیلی محلی  ناحیھ •

 ھای تحصیلی محلی خود مراجعھ کنید.ھای آنھا بھ ناحیھبرای تحقیق در مورد ھزینھ
  ھا و الزامات بالطفا برای اطالع از این ھزینھ ھایی داشتھ باشد.ممکن است ناحیھ آب محلی شما الزامات یا ھزینھ  –ھای آب  ناحیھ •

 آنھا تماس بگیرید. 

می نقشھ ارائھ  کانتی  کھ  می ھایی  اما  نباشند،  ھستید  دنبالش  بھ  کھ  چیزی  آن  دقیقا  است  ممکن  مجموعھ دھد  یک  کھ  اینکھ  از  درکی  توانند 
دھند. نشان  شما  بھ  است  ارسالی چگونھ  قاب ADUاین   ساختمان  سنتی  از روش  می ھا  استفاده  شده  مھاربندی  دیوارھای  با  اگر   کند.بندی 

ھای نقشھ گاه عمومی و جانبی بھ یک مھندس یا معمار نیاز داشتھ باشید.ھای تکیھتر باشد، ممکن است برای طراحی سیستمپروژه شما پیچیده
 توان اصالح کرد اما برای انجام تغییرات و اصالحات نیاز بھ بازبینی خواھند داشت. کانتی را می 

 
و اثر توسعھ   ADUھای مجوز  از ھزینھ  2019ژانویھ،    9طراحی شده، کانتی بھ مدت پنج سال از    ھای از پیشعالوه بر ارائھ این نقشھ

می چشم چشم کند.پوشی  شامل  ھزینھاین  از  زمین پوشی  وقف  فرمان  نقل،  و  حمل  (اثر  توسعھ  اثر  ھمچنین  ھای  فاضالب)،  و  پارک  ھای 
ھای دارای منازل تک خانواری باشد کھ در قطعھ زمین ھایی می  ADUای ھای گرفتن مجوز (ساختمان و سیستم فاضالب در محل) برھزینھ

 شوند. واقع می 
 
 
 

 با احترام،

 
 

DENNIS HOWEریزی و توسعھ ، رئیس بخش ساختمان خدمات برنامھ 


