جرم
کسی ایسے شخص کے لیے یہ جرم ہوسکتا ہے کہ وہ
اپنی گاڑی یا کوئی آلہ کسی ایسے رہائشی عالقے میں
واحد خاندان کے رہائشی عالقے کے سامنے یا بغلی
صحن میں کسی ایسی قطعہ پر کھڑی کرے یا دشواری
پیدا کرے یا گاڑی کو کھڑی کرنے کی اجازت دے جو
اس سیکشن کے تحت آتا ہو اور جو اس آرٹیکل میں
بیان کردہ کے مطابق ایک اصالح یافتہ قطعہ نہیں
ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ گاڑی یا آلہ کا رجسٹرڈ مالک
وہ شخص ہے جس نے گاڑی کھڑی کی ہے ،اس کی
وجہ بنا ہے ،پر یشانی پیدا کی ہے یا گاڑی یا آلہ کو اس
آرٹیکل کے خالف کھڑی کرنے کی اجازت دی ہے۔

جرمانہ
اس آرٹیکل کے کسی ضابطے کی خالف ورزی کرنے واال
کوئی شخص مواخذہ جرم کا قصوروار ہوگا اور ،جرم ثابت
ہوجانے پر ،اس پر جرمانہ کیا جائے گا جو $150.00
سے ز یادہ کا نہیں ہوگا۔ اس آرٹیکل کی خالف ورزی
ہردن ایک الگ جرم تصور کیا جائے گا۔
مکمل آرڈیننس پڑھنے کے لیے ،انٹرنیٹ پر
 www.Municode.comپر جائیں اور سٹی آف
ہیوسٹن ،باب  ،28آرٹیکل Xتالش کر یں ،یا تالش والے
خانے میں رہائشی جائیداد میں گاڑ یوں کی پارکنگ
درج کر یں۔

ہنگامی  9-1-1پولیس غیر ہنگامی
713-884-3131
 HPDاسٹورفرنٹس اور  DRTیونٹس
سینٹرل
Near Town- 802 Westheimer
Heights 1127 N. Shepherd
شمال

713-284-8604
713-803-1151

Near North - 1335 West 43rd
Ind. Heights – 803 Crosstimbers
Acres Homes - 6719 W. Montgomery
Aldine - 10966 North Fwy
Greenspoint - 105 Greenspoint Mall
شمال مغرب

713-956-3140
713-742-1491
713-699-9591
281-272-4784
281-875-6155

Spring Branch - 8400 Long Point
Willowbrook - 17375 Tomball Pkwy
Northeast DRT - 8301 Ley Rd
Fifth Ward - 4014 Market St.
Denver Harbor - 6402 Market St.
East Freeway - 12001 East Freeway
جنوبی سنٹرل

832-394-0100
281-955-3362
713-635-0200
713-775-1972
713-670-2117
713-637-2120

Ripley House - 4401 Navigation
Southmore - 3711 Southmore
ایسٹ سائڈ

713-315-6440
713-526-1255

Leija - 4701 Galveston Rd.
Clear Lake DRT - 2855 Bay Area
Blvd.
شمال مشرق

713-847-1210
281-218-3800

Broadway Square - 8751 Broadway
Telephone Road - 10201 Telephone
Palm Center - 5330 Griggs
Sunnyside - 3511 Reed Road
شمال مغرب

713-847-4155
713-991-3504
713-845-2488
713-732-5133

Westbury - 5600 S Willow Dr.
Hiram Clarke - 4363 West Fuqua
ساؤتھ گیسنر ڈو یژن

713-726-7126
713-433-2720

Gulfton - 5980 Renwick
Braeburn - 7576 W. Bellfort
مغرب وسطی

713-314-3171
713-773-7550

Richmond - 6308 Richmond Ave
Ranchester - 9160 Bellaire
و یسٹ سائڈ

713-735-2062
713-773-7070

Westwood - 9700 Bissonnet
Kingwood - 3915 Rustic Woods

713-773-7000
281-913-4500

رہائشیجائیدادمیںگاڑی
پارککرنا
ہیوسٹن سٹی آرڈیننس ،باب ،28
آرٹیکل X

ہیوسٹن کو

محفوظ
رکھیے

اس آرٹیکل کا مقصد گاڑی یا آالت کی کسی ایسے
قطعہ پر پارکنگ کو منضبط کرنا ہے جو کسی واحد
خاندانی رہائشی الٹ کے سامنے یا بغلی صحن میں اس
کے لیے تیار کردہ قطعہ نہ ہو۔ ممنوعہ قطعے پر

پارکنگ یا پی وائی پی کی شکایات قر یبی پولیس ڈو یژن
یا اسٹورفرنٹ کے پاس کی جانی چاہیے۔

اس قانون کا اطالق صرف ان رہائشی عالقوں میں ہوتا
ہے جہاں ایسوسی ایشن نے تحر یری درخواست دی ہو
جس پر کم از کم  60%مالکان نے دستخط کیے ہوں یا
یا سیوک کلب نے اس آرڈیننس میں شمولیت کی
درخواست دی ہو اور اسے سٹی کونسل کے ذر یعہ
آرڈیننس میں بیان کردہ طر یق کار کے مطابق منظوری
دی گئی ہو۔
آپ  311پر کال کرکے یا انٹرنیٹ پر اس پتے پر شہر کے
نقشے کو دکھانے والی سائٹ
 http://mycity.houstontx.gov/پر جاکر اور
صحن میں پارکنگ ممنوع کی درخواست کو فعال
کرکے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آیا کوئی رہائش گاہ اس
کے تحت ہے۔
صحن میں پارکنگ ممنوع کے بارے میں اضافی
معلومات حاصل کرنے کے لیے قر یبی ہیوسٹن پولیس
اسٹورفرنٹ یا جوابی کارروائی کی خصوصی ٹیم (ڈی آر
ٹی) یونٹ سے رابطہ کر یں ،یا اس کی خالف ورزی کی
اطالع دینے کے لیے ،رابطے کی معلومات کے لیے
آخری صفحہ دیکھیں۔

تعر یفات
سامنے والے صحن کا مطلب ایسا عالقہ ہے جو ایک
تیار شدہ واحد فیملی الٹ کی پوری چوڑائی تک اس
کے پہلوؤں کے درمیان ،جائیداد کے سامنے والی حد
اور اس حد تک پھیال ہو جو اس الٹ میں واقع رہائشی
عمارت کے سامنے والی حد کی توسیع ہو ،جس میں
ڈرائیووے شامل نہیں ہے۔ کنارے والے الٹ کے
سامنے والے صحن کا تعین ایسے الٹ میں واقع رہائش
والی سڑک کے پتے کے ذر یعہ کیا جانا چاہیے۔
بغلی صحن کا مطلب تیار شدہ واحد فیملی الٹ کا
ایک ایسا عالقہ ہے جس کی حد بندی اس الٹ
پرایک ایسی لکیر کے ذر یعہ رہائشی ڈھانچے کے
متوازی اور اس کے لحاظ سے توسیع یافتہ ہو جو زاو یہ
قائمہ پران لکیروں سے ملتی ہوں جو اس کے متوازی
ہوں اور اس الٹ سے رہائشی ڈھانچے کے سامنے والی
اور پچھلی حدود کے ساتھ اس الٹ کی جائیدادوں کے
بغلی حدود تک پھیلی ہوئی ہوں ،اس میں ڈرائیو وے
شامل نہیں ہے۔
تیار شدہ سطح – کا مطلب ایسا عالقہ ہے ،ڈرائیووے
کو چھوڑ کر ،جس کی سطح منتخب میٹر یلز سے اور
اتنی گہرائی تک بنی ہو کہ گاڑی یا آلہ کے وزن کو
ایسے عالقے میں تقسیم کرسکے تاکہ اس حصے میں
گاڑی یا آلے کے وزن ،منفی موسم ،یا دیگر حاالت کی
وجہ سے کوئی تباہی نہ ہو اور اس کی شکل نہ بگڑے۔
ان میٹر یلز کی مثالوں میں ،جن سےایک

تیارشدہ سطح بنی ہونی چاہیے ،ایسفالٹ ،کنکر یٹ،
سرایت پذیر پیدل راستے ،یا دیگر میٹر یل شامل ہیں
جسے عوامی کاموں اور انجینیرنگ کا محکمہ کے
ڈائرکٹر نے منظور کیا ہو۔
گاڑی اور آالت کا مفہوم ہے اور اس میں شامل ہیں
کوئی ہاؤس ٹر یلر ،موبائل ہوم ،موٹرگاڑی ،ٹرک ،پسنجر
موٹر گاڑی ،موٹر ہوم ،کیمپر کیبن ،موٹرسائیکل ،ٹر یلر،
بوٹ ،فارم کی مشینری یا اسی طرح کے آالت یا دو
ایکسل سے ز یادہ واال کوئی ٹرک یا ٹر یلر ،موبائل ہوم یا
موٹر ہوم جس کی لمبائی  20فٹ سے ز یادہ ہو۔

نفاذ قانون
محکمے کا ہدف ہے تعمیل۔ ممنوعہ قطعے پر
پارکنگ یا پی وائی پی کی شکایات جوابی کارروائی کی
خصوصی ٹیم (ڈی آر ٹی) آفیسر کو مقامی ڈو یژن یا
اسٹورفرنٹ کے ذر یعہ دی جاسکتی ہے۔ ڈی آرٹی
آفیسر خالف ورزی کرنے والے /مالک مکان سے
مالقات کر یں گے اور انہیں معلومات فراہم کر یں گے
اور خالف ورزی کی وضاحت کر یں گے۔ انہیں یہ انتباہ
بھی دیا جائے گا کہ مستقبل میں ہونے والی خالف
ورز یوں کے نتیجے میں انہیں سمن جاری کیا جائے گا۔
شہر یوں کے لیے پی وائی پی خالف ورز یوں سے نمٹنے
کا ترجیحی طر یقہ ہے کہ وہ عالقائی ڈی آرٹی یونٹ یا
اسٹورفرنٹ کو کال کر یں ،تاہم انہیں  911یا پولیس
ڈسپیچر کو کال نہیں کرنا چاہیے۔

