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 لحماية وإثراء نوعية الحياة للناس واألحياء والمجتمعات المتنوعة في مقاطعة فيرفاكس

 

 2022يوليو  14

 

نظام التخطيط    نود أن نرحب بك في هذه األداة الجديدة عبر اإلنترنت بصفتك حامًلا لسجل حالي أو جديد مع مكتب مسؤول مكافحة الحرائق في قاعدة بيانات
وتتبع  ، ùة مراجعة الخطهي بوابتنا اإللكترونية التي تتيح لك التقدم بطلب للحصول على التصاريح، وإدارة عملي  PLUS .(PLUS)واستخدام األراضي الجديد 

 حالة طلبك، وتحديث المعلومات، وتحميل المستندات، ودفع الرسوم، وطلب عمليات التفتيش.

بك. على سبيل  نطلب منك العمل على نقطتين في أقرب وقت ممكن؛ للوصول إلى معلوماتك وتلقي االتصاالت من النظام بخصوص عمليات الفحص والتجديد الخاصة 
 المثال: 

 

ا مسجًلا بالفعل( PLUSتسجيل للحصول على حساب مستخدم في قم بال .1 ا مسجًلا بالفعل). إذا كنت مستخدما  .2فانتقل إلى الخطوة ، إذا لم تكن مستخدما

 . https://plus.fairfaxcounty.govقم بالتسجيل على:  •

ل للحصول على حساب) في أعلى يمين الصفحة ( Register for an Accountاضغط على  •  سج ِّ

 

 الفريدة المقدمة.  PINأنشئ تطبيقاا يربط سجًلتك النشطة بحساب المستخدم الخاص بك باستخدام معلومات  .2

 PLUSتسجيل الدخول إلى   •

 حريق) ( Fireانقر على عًلمة التبويب  •

 انقر على إنشاء طلب  •

 اقبل إخًلء المسؤولية وانقر على متابعة الطلب  •

 تسجيل الحريق)، وانقر على متابعة الطلب ( Registrationالتسجيل) في القائمة ثم تحديد ( Registrationحدد نوع السجل بالنقر على  •

ربطه بحساب المستخدم الخاص  في  المشار إليه أدناه) لكل سجل ترغب ) ( PINأضف صف (صفوف) إلدخال رقم التسجيل ورقم التعريف الشخصي ( •
 بك. بمجرد االنتهاء، انقر على إرسال (يمكن إدخال أرقام تسجيل متعددة ورقم تعريف شخصي) 

 4803-246-703 عن طريق االتصال بمكتب مدير اإلطفاء على الرقم ) PINاحصل على رقم السجل ورقم التعريف الشخصي ( •

 انقر على متابعة الطلب  •

 راجع المعلومات المسجلة لإلرسال وانقر على متابعة إرسال الطلب  •

 

عدة لتطبيق تسجيل الحريق على:  لمزيد من المعلومات، تتوفر مقاطع فيديو تعليمية باإلضافة إلى مقالة مسا
https://www.fairfaxcounty.gov/plan2build/ . 

 

ا إلى   11:30، من الساعة 2022أغسطس   3سيستضيف مكتب مارشال اإلطفاء ندوة عبر اإلنترنت مباشرة في  ، يرجى حضور هذ 12:15صباحا ه الجلسة مساءا

 وربطه.  PLUSاالفتراضية وتعلم كيفية إنشاء حساب 

 .https://plus.fairfaxcounty.govالوصول إلى الندوة عبر اإلنترنت على:  •

 مرر ألسفل إلى ندوة الويب أيام األربعاء •

 أغسطس  3انقر على فعالية الندوة اإللكترونية في  •

 
 نشكرك على اهتمامك الفوري بهذين البندين اللذين سيسمحان لمكتب مكتب مسؤول مكافحة الحرائق بخدمتك بشكل أفضل.

 

   4803-246-703إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بمكتب اإلطفاء على 

ا إلى  7:30من  البريد يت الشرقي القياسي، من االثنين إلى الجمعة باستثناء جميع العطًلت التي تحتفل بها المقاطعة. أو يمكنك مراسلتنا عبر مساءا بالتوق  3:30صباحا
 إذا كنت تفضل ذلك  .fire.RevenueFPCP@Fairfaxcounty.govاإللكتروني على

 

ا لك،  شكرا

 

 مكتب مسؤول مكافحة الحرائق 

 

 مكتب مسؤول مكافحة الحرائق 

12099 Government Center Pkwy, 3rd Floor, Fairfax, VA 22035  
 6044-246-703الفاكس:  TTY: 711  4803-246-703الهاتف: 

https://www.fairfaxcounty.gov/fire-ems/fire-marshal 
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