Hướng dẫn
cho

Tổ Chức Phi Lợi Nhuận
& Nơi Thờ Cúng
Điều Phối Viên của Tổ Chức Phi Lợi Nhuận và Nơi Thờ Cúng
cung cấp hướng dẫn về phát triển đất đai và quy hoạch đồ
án xây dựng cho những nơi thờ cúng, hồ bơi công cộng,
hiệp hội chủ nhà và các nhóm phi lợi nhuận khác.
Trước khi bạn mua một bất động sản, ký hợp đồng
thuê hoặc xây dựng thêm nhà kho, gọi cho điều phối
viên để hiểu thêm về quy chuẩn xây dựng, quy định và
quy trình cấp phép dự án chính xác của hạt.
Điều phối viên cung cấp các tài
nguyên và tạo điều kiện cho các
cuộc họp với những cơ quan cấp
hạt khác để thảo luận về bất kỳ vấn
đề phát triển đất đai nào, bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giấy phép xây dựng
Bắt đầu xây dựng một nơi thờ
cúng mới
Các vấn đề đỗ xe
Bắt đầu xây dựng hoặc xây sửa một trường mẫu giáo
Lễ hội hoặc sự kiện gây quỹ trong khuôn viên
Đường cho người khuyết tật
Biển báo
Hồ bơi công cộng
Và nhiều hơn nữa...

Điều Phối Viên của Tổ Chức Phi
Lợi Nhuận & Nơi Thờ Cúng tại
Fairfax County
703-324-1780
nppw@fairfaxcounty.gov
Ấn bản của Fairfax County, Va. | Tháng Sáu năm 2018
Để yêu cầu thông tin này trong một định
dạng khác, hãy gọi 703-324-1780, TTY 711.

BẠN ĐANG Ở GIAI ĐOẠN NÀO TRONG QUY
TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH?
Tính
Khả Thi

Phân
Vùng

Đánh Giá
Hiện Trường

Giấy Phép Xây Dựng

Phát Hành
Trái Phiếu

Tính Khả Thi: Xem xét tất cả các yêu cầu, quy trình, thời
gian và chi phí của dự án.
Phân Vùng: Nhận quyền sử dụng đất hoặc tòa nhà, xác định
bất kỳ hạn chế và yêu cầu nào của Bộ Giao Thông Virginia.
Đánh Giá Hiện Trường: Kiểm tra các yêu cầu về thoát
nước mưa, cải tiến công cộng, thanh tra, giấy phép VDOT
khả dụng và trái phiếu tài chính cần thiết.
Giấy Phép Xây Dựng: Đánh giá kế hoạch xây dựng và
thanh tra cần thiết.
Phát Hành Trái Phiếu: Xác nhận lần cuối và chứng minh
bằng tài liệu rằng hiện trường điểm đã được hoàn tất và
trái phiếu đã được phát hành.

TÀI NGUYÊN
Người quy hoạch của
Ngày.............................. 703-324-5387/5372, TTY 711
Cấp phép.................................. 703-222-0801, TTY 711
Kỹ Sư Hiện Trường của Ngày........ 703-324-2268, TTY 711
Đánh Giá Quy Hoạch
Xây Dựng..................................703-631-5101, TTY 711
Biển báo.................................... 703-324-4300, TTY 711
Mẫu đơn đăng ký dự họp và các tài nguyên khác có sẵn
trực tuyến:

Tìm kiếm "Xây Dựng Phi Lợi Nhuận"
tại Fairfaxcounty.gov.
Dịch Vụ Phát Triển Đất Đai
Fairfax County
12055 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035
fairfaxcounty.gov/landdevelopment

