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 جلسه مشاوره ابتدایی 

 تاثير گذار 

7/01/2021 

 ابتدايی مصارف*

 وثيقه* 

 ***PDS  $2,741گذاری پالن

   فاضالب سطحی

  **266$ سپتيک/چاه  (DEHوزارت صحت )

  **266$ مجرای فاضالب 

   PDSبازنگری مسيرهای 

  هيچکدام )در مبلغ مجموعی لحاظ نشده( مصرف نقض

 مجموع مصرف و وثیقه ابتدایی 

$2,741 + 
 

 از رهنمای مصرف جواز اختيار مطلق استفاده نماييد.سهم مصرف پروژه کانتی خود برای تخمين  *

 در صورت درخواست وزارت صحت، لطفا مصرف آن را جمع آوری کنيد. **

 برای هر تخصص اضافی درخواست شده  $500*** +

های ذيل قابل  و يا از طريق لينک http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/ZoningNumeric.htmlها در آدرس فورم

 عات نماييد.اها را با دقت مرروند رسيدگی، تمامی نکات و طرزالعمللطفاً برای جلوگيری از تأخير در  دسترس هستند.

 درخواست برای اشتراک در جلسه مشاوره ابتدایی انالین را اینجا ارائه نمایید: 
https://publicservices.sandiegocounty.gov/CitizenAccess/Cap/CapApplyDisclaimer.aspx?CapTy
pe=LUEG- PDS/Planning/Pre-Application/Initial%20Consultation&Module=LUEG-PDS 

 
 ات ارائه درخواست آنالین:الزام

ذخیره شده و بصورت  (Zipیک فایل زیپ )هر یک از اقالم درجه شده در بخش ذیل )و تمامی موارد تکمیلی( باید تکمیل و در 
 آنالین همراه با درخواست اپلود شود.

 مراجعه نماييد(.  2)به نوت نقشه جانمايی  ---- 

 مراجعه نماييد(.  1)به نوت کاپی ( 1یک ) :های تشکيل دوسيهتاييد مصارف و وثيقه  126
346S  کاپی.( 1یک ) :است تکميلیدرخو 

 

 الزامات ارائه حضوری:

 :Aقسمت 

 ذخیره شود. USBهر قلم ارائه شده در بخش ذیل باید تکمیل شده و بصورت یک فایل پی دی اف الکترونیکی در فلش درایو 
 مراجعه نماييد(.  5و  2)به نکات نقشه جانمايی  ---- 

 نماييد(. مراجعه  5و  2)به نکات توصيف پروژه  ---- 

 مراجعه نماييد(.  10)به نوت  کاپی.( 1یک ) :درخواست جلسه مشاوره ابتدايی 325
346S  کاپی.( 1یک ) :درخواست تکميلی 

 :Bقسمت 
هر یک از اقالم ارائه شده در بخش ذیل باید ابتدا تکمیل شود، بعداً به کاغذ چاپ شده و بصورت یک فایل پی دی اف الکترونیکی  

 ذخیره شود. USBدر یک فلش درایو 
 مراجعه نماييد(؛  4)به نوت کاپی ( 5پنج ) های جانمايی:نقشه ---- 

 رجوع کنيد(.  10و  1)به نکات  کاپی ( 1یک ) :های تشکيل دوسيهتاييد مصارف و وثيقه  126
 کاپی. ( 1یک ) )و هر نوع سند مالکيت(: اسناد بسته حقوقی 320

 مراجعه نماييد(.  1)به نوت کاپی ( 1)یک  :درخواست جواز اختيار مطلق 346

http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/pds/docs/Discretionary_Permit_Cost_Guide.xlsx
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/ZoningNumeric.html
https://publicservices.sandiegocounty.gov/CitizenAccess/Cap/CapApplyDisclaimer.aspx?CapType=LUEG-PDS/Planning/Pre-Application/Initial%20Consultation&Module=LUEG-PDS
https://publicservices.sandiegocounty.gov/CitizenAccess/Cap/CapApplyDisclaimer.aspx?CapType=LUEG-PDS/Planning/Pre-Application/Initial%20Consultation&Module=LUEG-PDS
https://publicservices.sandiegocounty.gov/CitizenAccess/Cap/CapApplyDisclaimer.aspx?CapType=LUEG-PDS/Planning/Pre-Application/Initial%20Consultation&Module=LUEG-PDS
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-126.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-346S.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-346S.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-346S.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-325.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-346S.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-346S.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-346S.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-126.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-320.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-320.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-346.pdf
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 :Cقسمت 
 لطفا این اقالم را درج نکنید. تمامی اقالم ارائه شده در بخش ذیل مخصوص معلومات شما است.

 حداقل معلومات نقشه جانمايی 090
 ی قرارداد مدافعه و تضمين جبران خسارت سواالت متداول درباره  209
 الزامات امضا  906

 نکات: 
 مهم:  .1

را به يک نماينده ارائه دهد؛ به شرطی که نماينده صاحب اختيار   امضا شده اختيارنامه   بایدصاحب ملک/جايداد ثبت شده  
 آن بسته نباشد.  صاحب رسمی را امضا کند و   PDS-346فورم 

 . بسته موردنظر مربوط به دو يا چند صاحب رسمی باشد و يا اين که 

يا اين که   يا اين که   را امضا کنند.  PDS-346فورم    تمامی صاحبان رسمیو  و 
بسته مربوط به  و يا اين که   . يار از نظر مالی طرف مسئول نباشدنماينده صاحب اخت 

 . يک کمپی باشد
 مضافاً: 

 را امضا کند.  PDS-126فورم  باید طرف دارای مسئوليت مالی 

مالی   مسئوليت  دارای  دقیقا معلومات طرف  فورم   باید  اختيار    PDS-126با  نماينده صاحب  باشد.  داشته  در  مطابقت  تنها 
 . اختیارنامه امضا شده ضمیمه شده باشد به  را امضا کند که فورم PDS-346فورم  صورتی اجازه دارد

ذخيره    USB( فلش درايو  1هر مطالعه، راپور، نقشه جانمايی، نقشه و ... تکميل شده را بصورت يک فايل پی دی اف الکترونيکی داخل يک ) .2
فايل  تهيه کنيد.   USB( فلش درايو  1صرفاً يک ) کنيد. نبايد هيچ کدام محدوديت فايل  های درخواست شده را ارائه دهيد. صرفاً  يا    ها  امنيتی 

 ها:شود نامگذاری نماييد )مثال را طبق "عنوان يا نوع" سندی که ارائه می   USBلطفاهر فايل پی دی اف داخل فلش درايو   داشته باشند.  پسوورد
 شود. دوباره پس داده نمی  USBلطفا به اين نکته متوجه باشيد که فلش درايو  نقشه جانمايی، مطالعه حفاظت از منابع، طرح درجه بندی(.

بندی تفصيلی پروژه که در ارائه  ه پيش درخواست مهم، شناسايی مسائل مهم طراحی در اوايل پروسه کار است و جايگزين منطقه هدف يک جلس  .3
 شود. دهد نمیدرخواست رخ می 

ی نما و  هاها، نقشهٔ منزل ها، نقشه های جانمايی، نقشه ( کاپی از هر نوع طرح مفهومی(، از جمله نقشه 5لطفا مطالب اضافی )حداقل پنج )  .4
در    "x 11" ½8ها بايد بصورت مجموعی به هم وصل شوند و در ابعاد  طرح  بندی الزم را برای جلسه مهم پيش درخواست ارائه نماييد.درجه 

 حالی که گوشه پايانی طرف راست آنها بيرون آورده شده است، قات شوند. 

ت کار، انواع فعاليت، نوع تجهيزات، تعداد کاربران و غيره( را به همراه  توصيف دقيقی از پروژه )ساع  - در بارهٔ جوازهای استفاده پيشنهادی  .5
های آنالين برای وارد شدن به  ارائه  گيرد، ارائه نماييد.هايی که حضوری صورت می های جانمايی مفهومی برای ارائه ( کاپی از نقشه 5پنج )

 فايل ديجيتل و توضيحات ضرورت دارند. 

در صورت ضرورت    ،  جلسه مشاوره ابتدايی  -اصالح طرح کلی  يد تأييديه کتبی رأی خود را جهت عملی نکردن  متقاضيان اصالح طرح کلی با .6
 ارائه دهند. 

 ذيرش درخواست، تاپه متصدی انطباق مقررات را داشته باشند. ها بايد قبل از پ اگر پروژه يکی از موارد نقض قانون باشد، طرح  .7

 )مگر اينکه بطور رسمی از آن صرفنظر شده باشد(:   های ذيل حتمی استبرای پروژه يک جلسه مهم پيش درخواست پروژه  .8

 طرح احيا طرح کلی / اصالح طرح کلی 

 خاص/اصالح طرح خاصطرح  های سلولی(جواز کاربری اصلی / اصالحات )به جز سايت

 نقشه امتحانی  تعيين مجدد محدوده

 روند ارائه  آوريد تکميل شده باشد. دهی میبسته درخواست تان بايد زمانی که آن را برای تسليم  .9
 شود. در بخش پذيرش)رسيپشن( اصلی در منزل اول برای ارائه های صورت گرفته بصورت حضوری شروع می 

 شود. درخواست ارائه آنالين به جای فورم مربوطه پذيرفته می  های صورت گرفته بصورت حضوری حتمی است. ارائه اين قلم صرفاً برای  .10

 مکان و ساعات کار دفتر:  .11
5510 Overland Avenue, Suite 110 (First Floor), San Diego, CA 92123. 

 )بجز روزهای تعطيل کانتی(.  بعدازچاشت 4الی  12:30و  قبل از ظهر  11:45الی  8از  دوشنبه الی جمعه: 

کنيد: .12 ايميل  ما  به  ذيل  آدرس  از طريق  لطفا  داريد،  مورد درخواست  در  ديگری  کدام سوال   اگر 
PDSZoningPermitCounter@sdcounty.ca.gov 

http://www.sdcounty.ca.gov/pds/docs/pds090.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-209.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-906.pdf
http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/pds/zoning/ZoningPermits.html
mailto:PDSZoningPermitCounter@sdcounty.ca.gov

