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የSeattle ፍቃዶች
—የከተማ አገልግሎቶች እና ፍቃድ ላይ ባለ ብዙ ክፍል ተከታታይ አካል

ፍቃድ ማግኘት
በኦክቶበር 2021 ታድሷል

ፍቃድ ያስፈልገኛል?
የተወሰኑ ክንዋኔዎች እና ተግባራት፣ አደገኛ ቁሳቁሶችን ማከማቸት እና/
ወይም መጠቀምን ጨምሮ፣ ከSeattle Fire Department ፍቃድ
ያስፈልጋቸዋል።

የፍቃድ ዓይነቶች
ጊዜያዊ ፍቃዶች ለአጭር ጊዜ ለሚደረጉ የተለያዩ ተግባራት እና ስራዎች
ይሰጣሉ። እነዚህ እንደ ድንኳኖች እና ታንኳዎች መትከል፣ የምግብ ሽያጭ፣
ትርኢቶች እና ፌስቲቫሎች፣ የንግድ ዝግጅቶች እና ትርኢቶች፣ ኮንሰርቶች፣
በባህር መርከቦች ላይ ያሉ ሞቅ ያሉ ስራዎችን ሊያካትቱ ይችላሉ ።
ኮንሰርቶች፣ እናየጣሪያ እና የግንባታ ቦታ ስራዎች ፍቃዶች የተሰጡት
ከስድስት ወር ላልበለጠ ጊዜ ነው።
ዓመታዊ የሥራ ማስኬጃ ፍቃዶች ለስብሰባ ቦታዎች (አብያተ ክርስቲያናት፣
ሬስቶራንቶች፣ የዝግጅት ቦታዎች) እና አደገኛ ስራዎች ወይም ተግባራት
በቋሚነት በየተወሰነ ቦታ ወይም በተለያዩ የከተማው አካባቢዎች ይሰጣሉ።
ከ SFD (Seattel Fire Department) ፍቃድ ያስፈልግዎ እንደሆነ
ለማወቅ፣ ፍቃድ የሚያስፈልጋቸውን ስራዎች/ቁሳቁሶች ዝርዝር ይጎብኙ፦
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/Fire/
Business/ActivitiesRequiringaSFDPermit.pdf.

ለፍቃድ ምን ማመልከት አለብኝ?
አስፈላጊ ከሆነ የጣቢያ ካርታዎችን ወይም ዕቅዶችን ጨምሮ ስለ ተግባርዎ፣
ስራዎችዎ ወይም ቁሳቁሶች መረጃ ያስፈልግዎታል። ለአንዳንድ አደገኛ
የቁሳቁስ ፍቃዶች አጠቃላይ መጠን፣ ትኩረት፣ አደገኛ አካላት እና የኬሚካል
አብስትራክት አገልግሎት (CAS (Chemical Abstract Service)) ቁጥር
የሚዘረዝር የአደገኛ እቃዎች ዝርዝር መግለጫ ከ(HMIS (Hazardous
Materials Inventory Statement)) ማቅረብ ሊኖርብዎት ይችላል።
የHMIS ን ቅጽ እና የተጠቃሚ መመሪያን በ፡- http://
www.seattle.gov/fire/business-services/
permits#hazardousmaterial.

ለፍቃድ እንዴት ማመልከት እችላለሁ?
በሚያመለክቱበት ጊዜ ክፍያዎችን መክፈል አለብዎት። የማመልከቻ ቅጾችን
ያውርዱ እና ኢሜይል ወደ permits@seattle.gov ይላኩ ከዚያም
በክሬዲት ካርድ መስመርዎ ላይ ይክፈሉ። ወይም ያጠናቀቁትን
ማመልከቻዎች ከቼክዎ ጋር ወደ "City of Seattle" በፖስታ ይላኩ ለ፡-

City of Seattle
Fire Department

Seattle Fire Department
Fire Prevention Division - Permits
220 Third Avenue South, 2nd Floor
Seattle, WA 98104-2608

ምርመራን እንዴት ቀጠሮ ማስያዝ እችላለሁ?
የተፈቀደውን ሥራ ከመጀመርዎ በፊት ጊዜያዊ ፍቃዶች ለአደገኛ
ተግባራት ወይም ለማከማቻ እና ለአደገኛ እቃዎች አጠቃቀም ከSFD
ምርመራ ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ፣ በጀልባዎች ላይ የመገጣጠም እና
ይተጋጋለ ስራዎች የተፈቀደውን ስራ ከመጀመርዎ በፊት ምርመራ
ያስፈልጋቸዋል። አስፈላጊ ከሆነ የፍቃድ ማመልከቻ ቅጹ ሥራ
ከመጀመርዎ በፊት ምርመራ እንዲደረግልዎ መመሪያ ይሰጣል። እባክዎን
ለምርመራ ቀጠሮ ለማስያዝ ቢያንስ በአንድ የስራ ቀን አስቀድመው—
በኢሜል permits@seattle.gov ያግኙን ወይም ወደ (206) 3861450 ይደውሉ፣ ከሰኞ እስከ አርብ፣ ከጠዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4፡30
ሰዓት
ለሌሎች ሁሉም ፍቃዶች፣ ፍተሻውን ለማዘጋጀት ወደ SFD መደወል
አያስፈልግዎትም - ይህ አመታዊ የአደገኛ ቁሳቁሶች/የስራ ፍቃዶችን፣ የልዩ
ዝግጅቶች ፍቃዶችን እና አመታዊ የመሰብሰቢያ ፍቃዶችን ይጨምራል።
በምትኩ፣ የእኛ መርማሪዎች ከእርስዎ ጋር ግንኙነት በመፍጠር በቦታው
ለመገናኘት ጊዜ ያመቻቹሎታል፣ ወይንም ፍቃድ ከመሰጠቱ በፊት ወይም
ፍቃዱ ከተሰጠ በኋላ የፍቃድ ሁኔታዎችን የሚያሟሉ መሆናቸውን
ለማረጋገጥ ድንገተኛ ፍተሻ ልናደርግ እንችላለን። ጊዜን የሌላችው
ፍቃዶች (እንደ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሚከሰቱ ልዩ ክስተቶች ወይም
ከግንባታ ፕሮጀክት ጋር የተያያዙ የገጠማ ፍቃድ) ቅድሚያ ተሰጥቷቸዋል
እና ሌሎች የፍቃድ ማመልከቻዎች በተቀበሉት ቅደም ተከተል ነው
የሚመረመሩት።
ማመልከቻዎን እና ክፍያዎን ካስገቡ በኋላ ደረሰኝ እንሰጥዎታለን።
ለዓመታዊ ፍቃድ አመልክተው ከሆነ፣ ምርመራ እስኪደረግ እና ፍቃድ
እስክንሰጥዎ ድረስ ደረሰኙን በሥራ ቦታ መለጠፍ አለብዎት። ፍቃዱን
አንዴ ከተቀበሉ፣ እባክዎን ደረሰኙን ያውርዱ እና ፍቃዱን እና የስራውን
ሁኔታ ይለጥፉ። የፍቃዱ ኃላፊነት ያለበት አካል የፍቃድ ሁኔታዎች
መከበራቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል።

ለምርመራው እንዴት ዝግጁ መሆን እችላለሁ?
SFD ፍተሻ ከማካሄዱ በፊት፣ ሁሉም አስፈላጊ መሳሪያዎች መዘጋጀት
አለባቸው እንዲሁም የስራ ቦታው ለስራ ዝግጁ መሆን አለበት። ፍቃዱን
ከመሰጠቱ ቀደም ብሎ፣ የ SFD መርማሪ ሁሉም የፍቃድ ሁኔታዎች
በቦታው መሟላታቸውን ያረጋግጣል እንዲሁም ተጨማሪ ወይም ልዩ
ሁኔታዎች አስፈላጊ መሆናቸውን ይወስናል።

Fire Prevention Division
220 3rd Avenue South

Seattle.gov/fire/business-services/email-fire-prevention

SFD የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ #5001—ፍቃድ ማግኘት
በሁሉም ሁኔታዎች ፍቃዱ ከመፈቀዱ በፊት አስፈላጊ የሆኑትን ማናቸውንም
እርማቶች በጽሁፍ ያሳውቆታል።

ፈቃዴን መቼ ነው የምቀበለው?
ጊዜያዊ ፍቃዶች ተፈርመው በምርመራው ጊዜ ይሰጥዎታል። አመታዊ
ፍቃዶች በፍቃድ ክፍል ሰራተኛ ይስተናገዳሉ፣ ይመዘገባሉ እና በፖስታ
ይላክልዎታል።
የፍቃድ ወይም ማመልከቻ ሁኔታ በመስመር ላይ ሊረጋገጥ ይችላል፡www2.seattle.gov/fire/permitStatus/.

ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎች
እባክዎ የደንበኞቻችንን ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎችን በመስመር ላይ
ይመልከቱ፡- http://www.seattle.gov/fire/business-services/
permits። በ permits@seattle.gov ላይም ኢሜይል ሊያረጉልን
ይችላሉ።
የፍቃድ ፍተሻ ሂደትን በተመለከተ አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ ወደ ልዩ
አደጋዎች ክፍል በኢሜይል
SFD_FMO_SpecialHazards@seattle.gov ወይም ልዩ ክስተቶች
ክፍል በ SFD_FMO_SpecialEvents@seattle.gov መላክ ይቸላሉ።

ህጋዊ ማሳሰቢያ፦ ይህ የደንበኛ እርዳታ ማስታወሻ (CAM (Client Assistance Memo)) ለኮዶች እና ደንቦች ምትክ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። ግለሰቦች በዚህ CAM ውስጥ

የተገለጹትንሁሉንም የህግ እና የደንብ መስፈርቶች የማክበር ሀላፊነት አለባቸው።

ገጽ 2

