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የምግብ የጭነት መኪና ፈቃዶች እና የክልል ምርመራዎች - የሲያትል መረጃ - ጁን 1-2021 

የክልል የምግብ የጭነት መኪና ምርመራ መርሃግብር 
ሲያትል በአዲሱ የክልል የምግብ ጭነት ምርመራ ፕሮግራም ላይ እየተሳተፈች ነው። የምግብ ጭነት መኪናዎች አሁን ከማንኛውም የ  
ተሳታፊ የእሳት አደጋ መምሪያዎች የ  የክልል የማረጋገጫ ዝርዝር ምርመራን ማግኘት ይችላሉ፣ እናም ያ ምርመራ በየአመቱ የSeattle 
Fire Department መምሪያን ጨምሮ ለሁሉም ተሳታፊ የእሳት አደጋ መምርያዎች እውቅና ይኖረዋል። ከሌላ ግዛት ምርመራ 
ማረጋገጫ ጋር ሲያትልን ጨምሮ ከአብዛኞቹ ግዛቶች የምግብ ጭነት መኪና የቅናሽ ፈቃድ ያገኛሉ።  ፈቃድ በአጠቃላይ ከሚሠሩበት 
ከእያንዳንዱ ግዛት ያስፈልጋል።  ከክልል የማረጋገጫ ዝርዝር ምርመራ በተጨማሪ ተቆጣጣሪዎች በ  ዓመቱ ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ 
አሰራሮችን ለማረጋገጥ በክስተቶች ወቅት ተጨማሪ ድንገተኛ የቁጥጥር ምርመራ ማድረግ ይችላሉ።. 
 
ፈቃዶች 
በሲያትል አንድ የምግብ የጭነት መኪና ፈቃድ እና ምርመራ $422 ነው (የፍቃድ ኮድ 8206-TRK)።  ሆኖም ባለፉት 12 ወራት ውስጥ 
በሌላ ግዛት የተከናወነውን የክልል ምርመራ ዝርዝር ቅጅ ካቀረቡ የሲያትል ምግብ መኪና ፈቃድ ወደ $352 (የፍቃድ ኮድ 8206-RGL) 
ይቀንሳል።  ለሲያትል ፍቃድ በምርመራ ከከፈሉ እና ከዚያ ምርመራው በሌላ ግዛት እንዲከናወን ካደረጉ ገንዘብ ተመላሽ ሊደረግ 
ይችላል። የፈቃድ መተግበርያዎች በድረ ግጻችን ላይ ይገኛሉ፤  http://www.seattle.gov/fire/business-
services/permits#howtoapplyforapermit  
 
ምርመራ  
የእርስዎ የምግብ መኪና በየአመቱ የእሳት አደጋ መምርያ ምርመራን ማለፍ አለበት።  ሁሉም ተሳታፊ ግዛቶች በእነዚህ ፍተሻዎች ወቅት 
የክልል ፍተሻ ዝርዝርንይጠቀማሉ እና ለግዛታቸውቸው ልዩ የሆኑ ተጨማሪ መስፈርቶች ሊኖራቸው ይችላል።  በእያንዳንዱ ግዛት ውስጥ 
ተጨማሪ ዓመታዊ ፍተሻዎችን ከማጠናቀቅ ይልቅ ባለፉት 12 ወራቶች ለተሳታፊ ግዛቶች የተላለፈውን ምርመራ ማስረጃ ማቅረብ 
ይችላሉ።  
 
በሲያትል ውስጥ ፈቃድዎን ከተቀበሉ በኋላ ሥራዎችን መጀመር ይችላሉ።  በሚቀጥሉት 12 ወሮች ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ የምግብ 
መኪናዎን ለመመርመር አንድ የSeattle Fire Department ሳይታወቅ ይመጣል።  ምርመራውን ቀጠሮ ማስያዝ ወይም የጭነት 
መኪናዎን ለምርመራ ወደ አንድ ቦታ ማሽከርከር አያስፈልግም።  ተቆጣጣሪው በምርመራው ወቅት የክልሉን  የምርመራ ዝርዝር  
ይጠቀማል። ምርመራው ሲጠናቀቅ የምርመራ ሪፖርቱ በኢሜይል ይደርስዎታል። ወደ ሌሎች ተሳታፊ ግዛቶች በሚጓዙበት ጊዜ የክልል 
ምርመራዎ ማረጋገጫ እንደመሆኑ የፍተሻ ሪፖርቱን አንድ ቅጂ ከእርስዎ ፈቃድ ጋር ያትሙና ያስቀምጡ።  
 
እባክዎን የሲያትል ምርመራ ፈቃድዎን ከተቀበሉ በኋላ በዓመቱ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ሊከናወን እንደሚችል እና ምርመራው 
እስኪያበቃ ድረስ የተጠናቀቀ የምርመራ ሪፖርት እንደማያገኙ ያስታውሱ። ተቆጣጣሪው በዓመቱ ውስጥ የጭነት መኪናዎን ማግኘት 
ካልቻለ እና የክልል ምርመራ ማረጋገጫ ካላቀረቡ፣ የጭነት መኪናዎን ለምርመራ ወደ ተጠቀሰው ቦታ ይዘው እንዲመጡ ሊጠየቁ 
ይችላሉ።  ምርመራን ከየትኛው ግዛት ጋር እንደሚያደርጉ በሚመርጡበት ጊዜ እባክዎ በእያንዳንዱ ግዛት ድርጣቢያ ላይ ያለውን መረጃ 
ይከልሱ። 
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