
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-1-1طوارئ   

 شرطة غير الطوارئ

713-884-3131 

 إدارة شرطة هيوستنريات واجهات يمد 

    فريق االستجابة التفاضليةوحدة  و

 مركزي

Near Town- 802 Westheimer 713-284-8604 

Heights 1127 N. Shepherd 713-803-1151 

 شمال

Near North - 1335 West 43
rd  713-956-3140 

Ind. Heights – 803 Crosstimbers 713-742-1491 
Acres Homes - 6719 W.Montgomery 713-699-9591 

Aldine - 10966 North Fwy 281-272-4784 
Greenspoint - 105 Greenspoint Mall 281-875-6155 

 شمال غربي
Spring Branch - 8400 Long Point 832-394-0100 

Willowbrook - 17375 Tomball Pkwy 281-955-3362 
(DRT)شرقي  شمال   

- 8301 Ley Rd 713-635-0200 
Fifth Ward - 4014 Market St. 713-775-1972 

Denver Harbor - 6402 Market St. 713-670-2117 
East Freeway - 12001 East Freeway 713-637-2120 

 مركزي جنوبي
Ripley House - 4401 Navigation 713-315-6440 

Southmore - 3711 Southmore 713-526-1255 
 إست سايد

Leija - 4701 Galveston Rd. 713-847-1210 
 (DRT) كلير اليك   

2855 Bay Area Blvd  281-218-3800 
     الجنوب الشرقي

Broadway Square - 8751 Broadway 713-847-4155 
Telephone Road - 10201 Telephone 713-991-3504 

Palm Center - 5330 Griggs 713-845-2488 
Sunnyside - 3511 Reed Road 713-732-5133 

 الجنوب الغربي
Westbury - 5600 S Willow Dr.713-726-7126 

Hiram Clarke - 4363 West Fuqua 713-433-2720 
  شعبة جنوب جيسنر

Gulfton - 5980 Renwick 713-314-3171 
Braeburn - 7576 W. Bellfort 713-773-7550 

 الغرب االوسط
Richmond - 6308 Richmond Ave 713-735-2062  

Ranchester - 9160 Bellaire 713-773-7070 
 الجانب الغربي

Westwood - 9700 Bissonnet 713-773-7000 
Kingwood - 3915 Rustic Woods 281-913-4500 

 

 

 

 

 جريمة
 

 ي شص أل جريمة سوف تعتبر
 ، أوييعانأو  ، سببيت أو يقوم بركن

على  أو معدات سيارة بوقوف سمحي
 حسنم سطحم ليس هو أي سطح

 هذه المادة، على النحو المحدد في
منزل  فناء أو جانب جبهة في أي
 في منطقة سكنية الواحدة العائلة

 فترض أنمن الم. تصضع لهذا القسم
 عداتملل أو للمركبة المالك المسجل

، تسبب، ركن الشص  الذي ذلك هو
 أو المعداتمركبة سمح لل أوعانى 
  .هذه المادةل انتهاك فيتكون واقفة ل

 

 عقوبة
 

من هذه  أي حكم يصالف أي شص 

جنحة، وعند مرتكبا ل يكونس المادة

ال تزيد  بغرامة، يعاقب إدانته بذلك

 ستمري كل يوم. $ 150.00 على

 سوف تشكل هذه المادةل انتهاك

 .جريمة منفصلة

 

 

إلى  إذهب، كاملا  المرسوم لقراءة

www.Municode.com  على

مدينة  بحث عنوا شبكة االنترنت

أو ، X المادة، 28 الفصل، هيوستن

 على سياراتف قومعلى  أدصل

 البحث في كتلة العقارات السكنية

 

المركبات  وقوف

العقارات  على

 السكنية
، 28 الفصل مرسوم مدينة هيوستن،

X   المادة

 الحفاظ على

 هيوستن

 آمنة    



 

 تنظيم من هذه المقالة هو الغرض

على أي  أو المعدات وقوف السيارات

 مناطق السطحية في محسن غير سطح

قطع من  الجانبية أو األمامية ساحةال

. واحدةالألسرة ل السكنيةاألراضي 

 الوقوفعن  ىالشكاو إبالغ وينبغي
  المحظورة في باحة المنزل الممنوع

 قسم اقرب شكاوى إلى PYP أو

 .إدارة الشرطي واجهة أو شرطة

 تلك ط عليفق هذا القانون وينطبق

تم كتابة  التيوالمناطق السكنية 

ال يقل ما  موقعة من قبلفيها  عريضة

 جمعيةال داصل المالكين٪ من 60عن 

طلب ب تقدمواالذين و مدنيال ينادالأو 

تمت و مرسومال لإلدراج بموجب

 من قبل مجلس المدينةعليهم الموافقة 

 في لإلجراءات المنصو  عليها وفقا

 المرسوم.

 

 اإلقامة محل معرفة ما إذا كان يمكنك

 طلب صدمةب مرسومال من قبل مشموالا 

صريطة  مشاهد إلى أو الذهاب 311

 في االنترنتعلى شبكة  المدينة
http://mycity.houstontx.gov/public  

أماكن اإلصطفاف  تطبيق وتفعيل

  المحظورة في الباحات

 

  هيوستن شرطة واجهة أقرببتصل إ

 التفاضلية فريق االستجابة وحدة أو

(DRT) للحصول على معلومات 

ع الوقوف في باحة من إضافية حول

، مصالفة إلبلغ عن أيا أو المنزل

للحصول على  الصفحة األصيرةنظر أ

 لإلتصال به. معلومات

على المواد التي  قد يتم  مللةومن األ

األسفلت  هي: سطحالتحسن لبناؤها 

صتراق، لإل رصيف قابلالوالصرسانة، 

 أو غيرها من المواد التي وافق عليها

األشغال العامة والهندسة. مدير قسم  

 

ويشمل ذلك أي  يعنيمركبة أو معدات 

مقطورة المنزل، منزل متنقل، سيارة، 

شاحنة، سيارة ركاب، بيت متنقل، 

الكارافانات المقصورة، دراجة نارية، 

مقطورة، قارب، اآلالت الزراعية أو 

ن معدات مماثلة أو أي شاحنة مع أكثر م

، عقدين من المحاور أو أي مقطورة

منزل متنقل أو بيت متنقل بطول 

.قدما 20يتجاوز   

 

 

 

 تطبيق
 

هدف الوزارة هو اإلمتثال. سيتم تعيين 

فريق  ىال ىشكاوال  (DRT) االستجابة

  التفاضلية

من صلل التقسيم المحلي أو أمام 

DRT    مصالف 

وسيلتقي ضابط مع المصالف / المنزل 

 لتثقيف المواطن وتوضيح المصالفة. كما

 ايمن أن يكون لهم  سيتم تحذيرهم

 ؤدي إلىتنتهاكات في المستقبل قد إ

إصدار تنويه. افضل طريقة لمصاطبة 

PYP  

لتصدي اإلنتهاكات هو للمواطن 

 يق االستجابة اإلتصال بوحدة  فر

او واجهة إدارة الشرطة  التفاضلية

 وليس بطلب 

9-1-1 

 او شكاوى الشرطة

 التعاريف

يعني منطقة تمتد على  الساحة األمامية

 رةألس معدلة قطعة أرض كامل عرض

، يةجانبالواحدة بين صطوط الملكية 

 قطعة األرض،لصاصية الصط األمامي 

مامي متداد للصط األإالذي هو  الصطو

، قطعة األرضللمبنى سكني يقع على 

تحدد الساحة . طريق السيارةستثناء إب

 ،زاويةقطعة األرض ذات الاألمامية ل

قطعة  ىالقيمين عل هؤالء عنوان شارعب

.األرض هذه  

 

 

قطعة   يعني مساحةساحة الجانبية ال

مقيدا صط  واحدة رةألس المعدلة رضاأل

متد على طول الجانب من يو يوازي

الذي  ةساحالهيكل سكني يقع على 

انضم صط بزوايا قائمة بصطوط موازية 

التي تمتد على طول األمامي وإلى

بنية السكنية على للوالصلفي صطوط 

الى الصط من صط الملكية  الساحة

طريق ستثناء إ، بالساحة يجانبال

.السيارة  

 

 

 ستثناءإ، بمساحةيعني  - محسن سطح 

، ويتكون السطح من أي طريق السيارة

من مواد مصتارة شيدت على عمق كاف 

معدات على اللتوزيع وزن السيارة أو 

هذه المنطقة لمنع تدهور وانحراف 

 وأالمركبات ثقل المنطقة بسبب 

، سوء األحوال الجوية، أو المعدات 

. الظروفغيرها من   


