
تَهُدف مدينة فيالدلفيا إىل تزويد أصحاب الأعمال التجارية بخدمة عمالء تتسم بالكفاءة.
يُحدد ميثاق حقوق أصحاب الأعمال التجارية المبادئ والحقوق المستحقة لأصحاب الأعمال التجارية.

ميثاق حقوق أصحاب الأعمال التجارية

ي و/أو الهاتف. وستقوم بمعالجة الطلبات 
و�ن لك�ت يد الإ كات من إرسال الستعالمات ع�ب ال�ب ر وكالت المدينة وسيلًة تُمّكن ال�ش تُوفِّ

ي الوقت المناسب، باستخدام الموارد المتاحة.
والرد عليها �ن

ي الوقت المناسب
ي الحصول عىل ردود الستعالمات �ف

الحق �ف

ي الجوانب التالية:
ي وزارة التجارة المساعدة لأصحاب الأعمال التجارية �ن

م مكتب خدمات الأعمال التجارية �ن يمكن أن يُقدِّ
• الطالع عىل الموارد المتاحة.  

• التعامل مع المشاكل الُمعقدة.  
دارات الأخرى. • التواصل مع الإ  

 للوصول إىل أحد مديري خدمات الأعمال التجارية، يُرجى التصال بمكتب خدمات الأعمال التجارية 
.business@phila.gov عىل الرقم 2100-683 (215)  أو

رشادات من مكتب خدمات الأعمال التجارية ي الحصول عىل الإ
الحق �ف

ن لقرار موظف المدينة. ف�ي ي طلب مراجعة أحد الم�ش
لدى أصحاب الأعمال التجارية الحق �ن

سيتضمن القرار المكتوب معلومات بشأن عملية المراجعة.

ي المراجعة
الحق �ف

ية كلغة أوىل من الوصول إىل المعلومات. ن نجل�ي يجب أن يتمكن أصحاب الأعمال التجارية الذين ل يتحدثون اللغة الإ
جمة الفورية. م خدمات ال�ت ر وكالت المدينة الموارد بلغاٍت أخرى وتُقدِّ يجب أن تُوفِّ

ي الوصول إىل خدمات اللغة
الحق �ف

ي الحصول عىل معاملة تتسم بالكياسة والمهنية. يجب أن يتحىلَّ جميع موظفي المدينة بالسمات التالية:
لأصحاب الأعمال التجارية الحق �ن

• التهذيب.  
• سعة الطالع.  

• تعريف هوياتهم بالصورة المناسبة.  
• ارتداء الزي الالئق.  

• تطبيق قواعد الوكالة تطبيًقا متجانًسا.  
. ّ ي

ي إرسال التعليقات عىل أداء موظفي المدينة وسلوكهم إىل المكتب المع�ن
لأصحاب الأعمال التجارية الحق �ن

فصاح عن هوياتهم ودون خشية النتقام. يمكن أن يقوم أصحاب الأعمال التجارية بذلك دون الإ

ام ومهنية ولباقة ي التعامل باح�ت
الحق �ف

ي الوكالة تطبيًقا متسًقا. لأصحاب الأعمال التجارية 
ي وكالت المدينة القواعد المعمول بها �ن

ي جميع التعامالت، سُيطبِّق الموظفون �ن
�ن

: ي الحصول عىل معلومات بشأن ما يىلي
الحق �ن

• قواعد الوكالت.  
• اتفاقيات مستوى الخدمات.  

• الرسوم.  

ي التطبيق الشفاف والعادل والمتسق للقواعد
الحق �ف



إدارة الصحة العامة
مكتب الحماية الغذائية

يقوم مكتب الحماية الغذائية بإجراء مراجعة للخطة الصحية الخاصة 
بالمطاعم والرعاية النهارية، وإجراء الفحوصات، وتطبيق اللوائح.

                       (215) 685-7495

www.phila.gov/health  

اخيص والفحوصات إدارة ال�ت

تتوىل L&I إصدار تراخيص الأعمال والتجارة وتصاريحها، وفحص 
ن الأخرى السارية.  الممتلكات لتحديد المتثال لسالمة البناء والقوان�ي

philly311@phila.gov  

        (215) 686-8686

www.phila.gov/li  

إدارة التجارة
مكتب خدمات الأعمال التجارية

ي استيفاء متطلبات 
ة لمساعدتهم �ن ر مديرو خدمات الأعمال التجارية الدعم المبا�ش لأصحاب الأعمال التجارية الصغ�ي يُوفِّ

المدينة والتحديات الأخرى.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات، فاتصل بمكتب خدمات الأعمال التجارية عىل:

business@phila.gov (215) 683-2100 www.phila.gov/commerce

تَهُدف مدينة فيالدلفيا إىل تزويد أصحاب الأعمال التجارية بخدمة عمالء تتسم بالكفاءة.
يُحدد ميثاق حقوق أصحاب الأعمال التجارية المبادئ والحقوق المستحقة لأصحاب الأعمال التجارية.

ميثاق حقوق أصحاب الأعمال التجارية

يرادات إدارة الإ

ي 
ائب والرسوم، ورسوم المياه ال�ت يرادات جميع ال�ن تجمع إدارة الإ
ي ذلك 

ي مدينة فيالدلفيا، بما �ن
ل المدينة والمنطقة التعليمية �ن تُموِّ

ائب العقارية. يحب أن يفتح جميع  ائب الأعمال التجارية وال�ن �ن
يرادات من  يبية مع إدارة الإ أصحاب الأعمال التجارية حسابات �ن

.(L&I الصادرة من) أجل الحصول عىل رخصة مزاولة النشاط التجاري

revenue@phila.gov  

           (215) 686-6600

www.phila.gov/revenue  

إدارة التخطيط والتطوير
شعبة خدمات التطوير

وعات العقارية عىل اجتياز  ري الم�ش تساعد خدمات التطوير ُمطوِّ
اختبارات الموافقة والعملية التنظيمية.

developerservices@phila.gov  

        (215) 683-4686

www.phila.gov/development-services  

موارد الأعمال التجارية


