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حضور شما را در این ابزار  نشانی هستید، مایلیم  در دفتر فرماندیه آتش (  PLUSریزی و کاربری اراضی )به عنوان شخیص که کاربر قدیم یا جدید پایگاه داده سیستم برنامه 

بگوییم.   خوشامد  جدید  یم  PLUSآنالین  امکان  شما  به  است که  ما  آنالین  وضعیت پورتال  مدیریت کنید،  را  طرح  برریس  روند  دهید،  درخواست  مجوزها  برای  دهد 

ی کنید، اطالعات را به   پرداخت کنید و درخواست بازریس دهید.  ها را روزرسانی کنید، اسناد را بارگذاری کنید، هزینهدرخواست خود را پیگتر

یس به اطالعات خود و برقراری ارتباطات با سیستم جهت بازریس و تمدید عضویاز شما خواهش یم ت.  کنیم که در ارسع وقت در خصوص این دو مورد اقدام کنید؛ دستر

 به عنوال مثال: 

 

 به عنوان کاربر  PLUSیک حساب کاربری در  .1
ً
 به عنوان کاربر ثبت نام نکرده ثبت ایجاد کنید )اگر قبال

ً
 بروید.  2اید، به مرحله نام کرده اید(. اگر قبال

 .https://plus.fairfaxcounty.govنام را در این سایت انجام دهید: عملیات ثبت •

 باالی صفحه کلیک کنید در سمت راست " Register for an Accountروی " •

 

ن منحرص به فرد ارائه شده، سوابق فعال شما را به حساب کاربری شما پیوند دهد. برنامه .2  ای ایجاد کنید که با استفاده از اطالعات پی 

 شوید PLUSوارد  •

 کلیک کنید  Fireروی تب  •

 کلیک کنید Create an Applicationروی  •

ی سلب مسئولیت را بپذیرید و روی  •  کلیک کنید Continue Applicationمتر

کلیک  continue Applicationروی ، Fire Registrationو سپس انتخاب  Record Typeدر منو و انتخاب  Registrationبا کلیک بر روی  •

 کنید. 

ی )( Record Numberبه حساب کاربری خود پیوند دهید، شماره رکورد )خواهید ردیف)ها( را اضافه کنید سپس برای هر رکوردی که یم  • را  ( PINو پتر

ی  Submit)که در زیر به آن اشاره شده است( وارد کنید. پس از اتمام، روی    توان وارد کرد( های متعددی را یم کلیک کنید )شماره رکورد و پتر

ی خود را از طریق تماس با دفتر فرماندیه آتش  •  دریافت کنید.  703-246-4803 نشانی به شمارهشماره رکورد و پتر

 کلیک کنید Continue Applicationروی  •

 کلیک کنید  Continue Applicationاطالعات ثبت شده برای ارسال را برریس کنید و برای ارسال روی  •

 

ی مقاله راهنما برای برنامه ثبت آتش  ، ویدیوهای آموزیسی و همچنتر س است: جهت کسب اطالعات بیشتر نشانی از طریق این آدرس در دستر

https://www.fairfaxcounty.gov/plan2build/ . 

 

آتش  فرماندیه  تاری    خ  دفتر  در  زنده  وبینار  یک  بان  ی متر گوست    3نشانی  ساعت  2022آ از  تا    11:30،  جلسه   12:15صبح  این  در   
ً

لطفا بود،  خواهد  ظهر  از  بعد 

کت کنید و با نحوه ای  آشنا شوید.  PLUSجاد و پیوند یک حساب مجازی رسی

یس به وبینار از طریق این آدرس:  •  .https://plus.fairfaxcounty.govدستر

ی صفحه بروید و روی  •  کلیک کنید  Webinar Wednesdaysبه پایتر

 کلیک کنید   August 3, Webinarروی رویداد   •

 

ی ارائه دهد. نشانی اجازه یم تشکر از توجه شما به این دو مورد، این موارد به دفتر فرماندیه آتش با   دهد تا به شما خدمات بهتر

 

آتش  فرماندیه   با دفتر 
ً

لطفا سوال،  هر گونه  ی  صورت داشتر شمارهدر  ساعات   703-246- 4803  نشانی با  ی  وقت استاندارد    3:30صبح تا    7:30   بتر ، بعد از ظهر به  قر رسی

ید. اگر ترجیح یم  .fire.RevenueFPCP@fairfaxcounty.govتوانید به ما ایمیل بزنید  دهید، یمروزهای دوشنبه تا جمعه به استثنای روزهای تعطیل منطقه تماس بگتر

 

 سپاس، 

 نشانی دفتر فرماندیه آتش 
 

Office of the Fire Marshal 

 12099 Government Center Pkwy, 3rd Floor, Fairfax, VA 22035  

Phone: 703-246-4803 TTY: 711 Fax: 703-246-6044  

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