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 جلسه مشاوره اولیه 

 تاثير گذار 

7/01/2021 

 اولیه ها*هزینه

 وثیقه*

 ***PDS  $2,741ریزی برنامه 

   فاضالب سطح 

  **266$ متعفن/چاه (DEHوزارت بهداشت )

  **266$ مجرای فاضالب

های     PDSبازبینی مسير

  هیچکدام  )در مبلغ کل لحاظ نشده(  هزینه نقض

 کل هزینه و وثیقه اولیه 

$2,741 + 
 

ی   *  از راهنمای هزینه مجوز تام االختیار استفاده کنید. سهم هزینه پروژه کاننی خود برای تخمیر

 در صورت درخواست وزارت بهداشت، لطفا هزینه آن را جمع آوری کنید.  **

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

س قرار   http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/ZoningNumeric.htmlها در نشانی فرم  و یا از طریق پیوندهای زیر در دسيی

ی از  دارند.   برای جلوگير
ً

، تمایم نکات و دستورالعمل لطفا
ی

 ها را با دقت رعایت کنید. تأخير در روند رسیدگ

کت در جلسه مشاوره اولیه انالین را اینجا ارائه دهید:   درخواست برای شر
https://publicservices.sandiegocounty.gov/CitizenAccess/Cap/CapApplyDisclaimer.aspx?CapType=LUE

G- PDS/Planning/Pre-Application/Initial%20Consultation&Module=LUEG-PDS 

 

 الزامات ارائه درخواست آنالین: 

ه شده و به صورت آنالین  (Zipیک فایل زیپ )هر یک از اقالم مندرج در بخش ذیل )و کلیه موارد تکمییل( باید تکمیل و در  ذخیر
 همراه با درخواست بارگذاری شود. 

 مراجعه کنید(.  2)به نکته نقشه جانمانی  ---- 

 مراجعه کنید(.   1)به نکته کنی ( 1یک ) : های تشکیل پروندهها و وثیقه تایید هزینه  126
346S  ( 1یک ) : درخواست تکمییل .  کنی

 

 الزامات ارائه حضوری: 

 : Aقسمت 

ونییک در فلش درایو  ه شود.   USBهر قلم ارائه شده در بخش ذیل باید تکمیل شده و به صورت یک فایل پی دی اف الکیر  ذخیر

 مراجعه کنید(.   5و  2)به نکات نقشه جانمانی  ---- 

 مراجعه کنید(.  5و  2)به نکات توصیف پروژه  ---- 

. ( 1یک ) : درخواست جلسه مشاوره اولیه 325  مراجعه کنید(.  10)به نکته  کنی
346S  ( 1یک ) : درخواست تکمییل .  کنی

 : Bقسمت 

هر یک از اقالم ارائه شده در بخش ذیل باید ابتدا تکمیل شود، سپس روی کاغذ چاپ شده و به صورت یک فایل پی دی اف 
ونییک در یک فلش درایو   ه شود.  USBالکیر  ذخیر

: نقشه ----   مراجعه کنید(؛  4)به نکته کنی ( 5پنج ) های جانمانی

 رجوع کنید(.  10و  1)به نکات کنی ( 1یک ) : های تشکیل پروندهها و وثیقه تایید هزینه  126
. ( 1یک ) )و هر گونه سند مالکیت(:  مدارک بسته حقوفی  320  کنی

 مراجعه کنید(.  1)به نکته کنی ( 1) یک  : درخواست مجوز تام االختیار 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-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-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-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
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-346.pdf
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 : Cقسمت 

 لطفا این اقالم را وارد نکنید.  همه اقالم ارائه شده در بخش زیر مخصوص اطالعات شما است. 

 حداقل اطالعات نقشه جانمانی  090

ان خسارت سواالت متداول درباره  209 ی جير  ی قرارداد مدافعه و تضمیر
 الزامات امضا  906

 نکات: 

 مهم:  .1

یط که نماینده صاحب اختیار فرم   امضا شدهاختیارنامه   بایدصاحب ملک ثبت شده   را به یک نماینده ارائه دهد؛ به شر
346-PDS  آن بسته نباشد.  صاحب رسیمرا امضا کند و 

 . بسته موردنظر متعلق به دو یا چند صاحب رسیم باشد و یا این که  

این که   یا  رسیمو  صاحبان  امضا کنند.   PDS-346فرم    تمایم  این که   را  یا  نماینده  و 
اختیا  نباشد صاحب  مسئول  طرف  مایل  لحاظ  از  این که   . ر  یا  یک  و  به  متعلق  بسته 

کت باشد   . شر

 عالوه بر این: 

 را امضا کند.  PDS-126فرم  باید طرف دارای مسئولیت مایل 

مایل   مسئولیت  دارای  طرف  دقیقااطالعات  فرم   باید  اختیار    PDS-126با  صاحب  نماینده  باشد.  داشته  در  مطابقت  تنها 
 اجازه دارد

ر
 . اختیارنامه امضا شده ضمیمه شده باشد به  را امضا کند که فرم PDS-346فرم  صورپ

ونییک داخل یک )  .2 ، نقشه و ... تکمیل شده را به صورت یک فایل نی دی اف الکيی ه    USB( فلش درایو 1هر مطالعه، گزارش، نقشه جانمانی ذخير
امنینی یا رمز    ها نباید هیچ گونه محدودیت فایل  های درخواست شده را ارائه دهید. فقط فایل  تهیه کنید.   USB( فلش درایو  1فقط یک ) کنید. 

 ها: شود نامگذاری کنید )مثال را بر اساس "عنوان یا نوع" سندی که ارائه یم  USBلطفاهر فایل نی دی اف داخل فلش درایو   داشته باشند.   عبور 

، مطالعه حفاظت از منابع، طرح درجه بندی(.   عودت داده نیم شود.  USBلطفا به این نکته توجه داشته باشید که فلش درایو  نقشه جانمانی

لسه پیش درخواست مهم، شناسانی مسائل مهم طرایح در اوایل فرآیند کار است و جایگزین حیطه بندی تفصییل پروژه که در ارائه  هدف یک ج .3
 درخواست روی یم دهد نیم شود. 

4. ( پنج  )حداقل  اضافی  مطالب  نقشه 5لطفا  جمله  از  مفهویم(،  طرح  نوع  هر  از  نقشه( کنی   ، جانمانی نقشه های  طبقات،  نقشه  و   هایها،  نما 
در    "x 11" ½8ها باید به صورت مجموعه به هم وصل شوند و در ابعاد  طرح  بندی الزم را برای جلسه مهم پیش درخواست ارائه دهید. درجه 

ون آورده شده است، تا شوند.   حایل که گوشه پایینی سمت راست آنها بير

ه( را به همراه  توصیف دقیقی از پروژه )ساعت ک  -در خصوص مجوزهای استفاده پیشنهادی   .5 ات، تعداد کاربران و غير ی ار، انواع فعالیت، نوع تجهير
های آنالین برای وارد شدن به فایل دیجیتال ارائه  شود ارائه دهید. هانی که حضوری انجام یمهای جانمانی مفهویم برای ارائه ( کنی از نقشه 5پنج )

 و توضیحات نیاز دارند. 

 در صورت لزوم ارائه دهند.   ،  جلسه مشاوره اولیه   -اصالح طرح کیل  دیه کتنر رأی خود را به منظور دور زدن  متقاضیان اصالح طرح کیل باید تأیی  .6

ی ها باید قبل از اگر پروژه ییک از موارد نقض قانون باشد، طرح  .7  نامه را داشته باشند. پذیرش درخواست، تمير متصدی انطباق آییر

 )مگر اینکه به طور رسیم از آن رصفنظر شده باشد(:  های ذیل الزایم استبرای پروژه یک جلسه مهم پیش درخواست پروژه  .8

 طرح احیا طرح کیل / اصالح طرح کیل 

 خاص/اصالح طرح خاصطرح  های سلویل(مجوز کاربری اصیل / اصالحات )به جز سایت 

ی مجدد محدوده   نقشه آزمایشر  تعییر

 روند ارائه  بسته درخواست تان باید هنگایم که آن را برای تحویل یم آورید تکمیل شده باشد.  .9

وع یم   شود. در پیشخوان اصیل "پذیرش" در طبقه اول برای ارائه های انجام شده به صورت حضوری شر

 درخواست ارائه آنالین به جای فرم مربوطه پذیرفته یم شود.  های انجام شده به صورت حضوری الزایم است. ارائه این قلم فقط برای  .10

11.  :  مکان و ساعات کار دفیر

5510 Overland Avenue, Suite 110 (First Floor), San Diego, CA 92123. 

(. )بجز روز  بعدازظهر   4تا   12:30و  صبح  11:45تا   8از   دوشنبه تا جمعه:   های تعطیل کاننی

 اگر سؤال دیگری در مورد درخواست دارید، لطفا از طریق نشانی ذیل به ما ایمیل بزنید:  .12

PDSZoningPermitCounter@sdcounty.ca.gov 

http://www.sdcounty.ca.gov/pds/docs/pds090.pdf
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-209.pdf
http://www.sdcounty.ca.gov/pds/zoning/formfields/PDS-PLN-906.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

