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 البناء ت��ــــحمتطلبات 

ن دل�ل طلب استخراج  ل مكون من وحدتني ن ـــح بناء م�ن  و�سج�له )Two-Unit Dwelling(ت��ـ

ف  َعرَّ
ٌ
ي  بأنها الوحدة الثان�ة ت

ل، بما �ف ف ي أي جزء من الم�ف
ل. قد تكون الوحدة �ف ف  . (البدروم) ذلك الطابق السف�ي وحدة سكن�ة قائمة بذاتها تقع داخل الم�ف

ي ا� للسكن الوحدات الثان�ة خ�ار توفر 
 ". برامبتون"بأسعار معقولة ل�ث�ي من الناس �ف

ي تعد 
"مجلس  من قبل ا والتفت�ش عليه أعمال يتم تنف�ذها أي "مجلس المدينة"، والموافقة ع�  الوحدة الثان�ة غ�ي قانون�ة ما لم يتم �سج�لها �ف

 وصالحة لإلقامة. تهدف هذە الس�اسات إ� جعل الوحدات آمنة وقانون�ة المدينة". 

ف يوضح هذا الدل�ل بم��د من التفاص�ل اإلجراءات العمل�ة  استصدار وطلب  ،والمتطلبات الخاصة بتقد�م طلب �سج�ل مسكن مكون من وحدتني
 . إل�شاء وحدة سكن�ة ثان�ةت��ــــح بناء (رخصة بناء) 

ف يتم قبول طلبات التسج�ل   وتصار�ــــح بناء مسكن من وحدتني
�
ي كامبس" إ� من خالل التوجه شخص�ا ي كومينييت  Flower City"فالور سييت

Community Campus 1، الوحدة رقم )Unit#1(، 8850 "ف رود  . McLaughlin Road 8850 "ما�لوجلني

ي طلب واحد  طلب �سج�ل  يتم دمج
ف �ف  هو موضح أدناە. كما وطلب استصدار ت��ــــح بناء لمسكن مكون من وحدتني

 
ي قبل تقد�م الطلب للتحقق من االمتثال مراجعة 

 لقواعد التقس�م الهند�ي وتنظ�م األرا�ن
ي المنازل المنفصلة وشبه المنفصلة ب��شاء �سمح 

ط االمتثال ، )Townhouseوالمنازل ال��ف�ة (الوحدات الثان�ة �ف تقس�م لمتطلبات وقيود ��ث
ي ها �جب �سج�ل، قانون�ةهذە الوحدات الثان�ة ل�ي تكون و المناطق. 

 )Zoning Examinerمقابلة "مفتش التنظ�م" (. ير�� "مدينة برامبتون"مجلس �ف
ي مكتب خدمة عمالء إدارة البناء (

وتحد�د مدى ) إلجراء مراجعة ما قبل تقد�م الطلب Building Division Customer Service Counter�ف
 . وتقس�م المناطقبالتنظ�م االمتثال 

 
�
وط التال�ة ع� الوحدات السكن�ة الثان�ة:  للوائحوفقا  تقس�م المناطق، تنطبق ال�ث

لوحدة ثان�ة واحدة فقط ُ�سمح ب • ف ي م�ف
.  يتكون من ألغراض السكن �ف ف  وحدتني

 العقار. تقع جم�عها داخل مساحة م  5.4× م  2.6 بمساحات�جب توف�ي ما مجموعه ثالثة أما�ن لوقوف الس�ارات  •
 مساحة مسطح الطابق للوحدة الرئ�س�ة.  منالطابق للوحدة الثان�ة أصغر  مسطحمساحة  �جب أن تكون •
ط أن �كون هناك تصم�م مكان�مكن  • ي ��ث

ي أو الخل�ف ي الفناء الجاني�
�� للتحرك من و م�ت دون عوائق  1.2 ممر بعرض مدخل الوحدة الثان�ة �ف

ي الالمدخل الرئ��ي الموجود بال�امل 
ي �ف م�ت  0.6أقل من  ع� ارتفاع الثان�ةتكون �سطة الدرج المؤد�ة إ� مدخل الوحدة . �جب أن عقار المعيف

.  0.9 طولها وعرضها عن وال ي��د فوق مستوى األرض   �جوز ترك�ب درجات أمام وخلف �سطة الدرج. م�ت
ف ال �ُ  • ي سمح ب�قامة مسكن مؤلف من وحدتني

ي مخصصة لل �ف
ي السهول المعرضة لإلنغمار بم�اە الف�ضانات، أو أو ساحات المفتوحة، أرا�ف

�ف
 وسط المدينة.  مخرات ف�ضاناتخل المنطقة المحددة ع� أنها منطقة دا

ي مرحلة مراجعة ما قبل التقدم بالطلب، االمتثال ميت تم التحقق من 
ي قدما و�سل�م طلب استصدار ت��ــــح بناء  �مكنللوائح التنظ�م �ف

الم�ف
خ�ص ل�كون و  . تغي�ي ال�ت ف  مسكن مكون من وحدتني
 

ي  يتضمن طلب ت��ــــح البناء�جب أن 
 : اآليت

 متطلبات رئ�س�ة:  3يتم تقس�م طلبات ت��ــــح البناء إ� 
 نماذج الطلب •
  الرسومات اإل�شائ�ة •
 األتعاب والرسوم المقررة •

Two-Unit Dwelling Application – Arabic 
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 نماذج الطلبات
 طلب ت��ــــح بناء أو هدم  .1

. (هذە �ي وس�لة االتصال الرئ�س�ة  است�فاء ب�انات�جب  ي
وئف �د اإلل��ت ي ذلك عنوان ال��

 .)المستخدمة لدينا جميع أقسام النموذج، بما �ف

 نموذج المصمم 1 الملحق .2
 النموذج مطل�� �كون هذا 

�
مسؤول�ة تصم�م الوحدة السكن�ة  معتمد  مؤهلعندما يتحمل شخص آخر غ�ي المهندس المعماري أو مهندس  ا

 الثان�ة. س�كون هذا الشخص إما: 
ي  �حملم مسجل مِّ َص مُ  •

ةبناء المنازل لومؤهل ) BCIN(  بموجب قانون البناءرقم تع���ف ي الصغ�ي
 أو المبائف

ل  • ف �طة أن ييتحمل مالك الم�ف ي  المنصوص عليها مسؤول�ة المتطلبات  و�تقبل تحملفهم تالمسؤول�ة القانون�ة عن التصم�م، �ث
 �ف

ي  بناءال قانون"
 . "أونتار�و�ف

 القانون المعمول به قائمة مراجعة التحقق من تطبيق بنود  .3
ن  مسكن –ناب�ب الم�اە أوأطوال  متضمة أقطار السبا�ة  أعمال ورقة ب�انات .4 نت وطباعتها. ب�اناتها  است�فاء يتم – من وحدتني  ع�� اإلن�ت
 

 الرسومات اإل�شائ�ة للمبئن 

ي مع رسومات البناء. أنه ير�� مالحظة: 
ن مسح قانوين  . هنا من  اإل�شائ�ة �مكن الحصول ع� عينة من الرسومات�جب تضمني

: لمن الرسومات التال�ة مطل��ة مجموعات  ثالث من أجل تغي�ي رخصة االستخدام، هناك ف  مسكن من وحدتني

ي  .1
 المسح القانوين

 A101 رسومات ذجانم – كاملة األبعادالموقع   خ��طة .2
 مخصص ل�ل غرفة أو مساحة داخل المبيف الستخدام اال ، مع A102رسومات نماذج  – مخططات الطوابق الحال�ة .3
حة .4 ) و  A106، )"البدروم" (الطابق السف�ي  A105إ�  A103نماذج رسومات  – مخططات الطوابق المق�ت  A107(الطابق الرئ��ي

،( ي
 (الطابق الثائف

 ، (ير�� الرج�ع إ� نماذج الرسومات)تنف�ذەسيتم الذي  مخ�ج الطوارئخ�ار تحد�د  •
 ، وارتفاع السقف، واألبعاد مساحة نمط استخدام كل تحد�د  •
 أحجامهاأما�ن النوافذ واألبواب مع تحد�د  ب�ان •
ان ب�ان • ي من انتشار الن�ي

 وسائل حما�ة المبائف
ي تصم�م  •

ح" �ف " و "المق�ت ف البناء "الحا�ي  مخطط الطوابقالتف��ق بوض�ح بني
مجاري ذات الوموقع كاشفات الدخان ، وفتحات خروج هواء العادم المرتد فتحات الهواء و  موقع جميع منافذ إمداد التدفئة ب�ان •

ي إطار ، ئ�ةالهوا
 الهواء الذي �خدم المبيف بأ�مله مداد إنظام  �ف

 تركيبات السبا�ةأما�ن  ب�ان •
، وعند االقتضاء، موقع وحدات بعضها ببعض المتصلةالدخان  إنذار ، وأجهزة والمقا�س، ومفاتيح التحكم اإلضاءة ال�ه��ائ�ة ب�ان •

ي تعمل بالبطار�ة ضمن الوسائل  ي حاالت الطوارئ اليت
ي إخالء اإلضاءة �ف

ي حاالت الطوارئالمعتادة �ف
 المبيف �ف

ن  .5  A202و  A201رسومات  نماذج – الخروج / ومخارج الطوارئ مدخل الوحدة الثان�ة رسومات المستوى الرأ�ي تبني
ي ذلك مجموعات األبواب المقاومة للح��قوسائل منع انتشار الح��ق، / السقف /  رانتفاص�ل المقاطع والجد .6

 A301 نموذج – بما �ن
 A303و 

 A401رسومات  نموذج – بمخ�ج الطوارئ والهروبتفاص�ل البناء الخاصة  .7

 األناب�ب، ومكانأطوال تحد�د أقطار و التخط��ي للسبا�ة مع  الرسم – P101  ،P102 نموذج – لسبا�ةألعمال االتصم�م التخط��ي  .8
حة عداد الم�اە ترك�ب ي ذلك  وصمامات، ورؤوس الرشاشات المق�ت

�ي لإلشارة فقط ، و لعزل كل وحدة سكن�ة الغلقمحا�س التحكم، بما �ف
 الت��ــــح. لزم تضمينها مع طلب وال �

http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Two_Unit/CofB_TUDR_SAMPLE%20DWGS.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Two_Unit/CofB_TUDR_SAMPLE%20DWGS.pdf
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�ة أو ما �عادلها ’1=  ”3/16 (الحد األدئف بمق�اس رسم مناسب جميع الرسومات �جب �سل�م  عمل ، ومقروءة بوض�ح. �جب )بالوحدات الم�ت
بح�ث تكون جميع المعلومات واضحة الضوئ�ة ، مع ضبط ال�ثافة بالقلم الرصاص قبل التقد�ماللوحات المرسومة  �سخة مصورة من

 
ُ
ف ، و�جب أن الجدار)ك ر بدقة سمهِ ظ� ومقروءة. �جب رسم جميع الجدران كخطوط مزدوجة (ت ف اإل�شاء بوض�ح الفرقالرسومات  تبني ات بني

حة. � وع ومعلوماتالحال�ة والمق�ت  : ع� النحو التا�ي صمم المُ  عن جب أن تتضمن كل صفحة من الرسومات عنوان الم�ث

ل ف ل بخط واضح، وتوق�عه وتار�ــــخ التوقيع - تصم�م مالك الم�ف ف  اسم ملك الم�ف
ف من ذوي  ف المؤهلني تصم�م من أحد المصممني

 لقانون البناء 
�
ي طبقا

 BCINالرقم التع���ف
كة (إن أمكن) - أرقام  اسم المصمم المعتمد بخط واضح، فرد / �ث

BCINالتوقيع والتار�ــــخ ، 
تصم�م مهندس متخصص اري أو مهندس معم

  ومؤهل
 ختم المهندس المعماري أو المهندس المتخصص مع التوقيع والتار�ــــخ -

ا لقانون البناء، نو�ي 
�
ف وفق ا للتعق�د الذي ينطوي عل�ه تصم�م و�ناء مسكن مؤلف من وحدتني يتو� مصمم مؤهل أن  �شدة* نظر�

 إعداد الرسومات المقدمة مع الطلب. 

 البناء رسوم �سج�ل ت��ــــح
ي 

 دوالر (مائتان)  200التسج�ل المستحق هو:  وقت تقد�م الطلب، رسم�ف
�
  ا

ي وقت
خ�ص المستحق:  تقد�م �ف  دوالر (ألف)  1061.21الطلب، رسم ال�ت

�
  ا

 
 إصدار ت��ــــح البناء 

م منكمبمجرد الموافقة ع�  .1 العمل بالت��ــــح إ� أن يتم دفع يتم  لنالبناء الخاصة بك.  ت��ــــح (رخصة)الستالم  م، سيتم دعوتكالطلب الُمَقدَّ
 الرسوم المستحقة واستالمه. 

ا�د اإلمداد بالم�اە الحال�ة  طاقةرفع قدرات  �ستلزم األمر عندما  .2 ف ل، لتلب�ة الطلب الم�ت ف  مرفق بلد�ة الم�اە�لزم الحصول ع� موافقة للم�ف
" اتصل لتوص�ل خط م�اە للعقار.  ي إقل�م) Engineering Development(بـ "خدمات التط��ر الهند�ي

، ع� )Region of Peelبي�ل ( �ف
 ، وترت�ب توص�ل خط م�اە الجد�د. للحصول ع� معلومات siteplanservicing@peelregion.caالعنوان: 

�جب ع� الشخص المسؤول عن التصم�م . اإلضاف�ةمتطلبات الشقق الرسومات جميع  نماذج ال تغ�ي : الرسومات نماذجمالحظة �شأن  .3
�مكن االطالع ع� ) للحصول ع� قائمة مفصلة بجميع المتطلبات. 2017يوليو  1(المحدث حيت  "2012قانون بناء أونتار�و لعام "الرج�ع إ� 

 . e-Laws – Ontario Building Code: رابطالمن  "قانون بناءأحدث "
 أعمال البناء  تتمأن �جب  .4

�
ي ت��ــــح البناء المعتمد،  الواردةرسومات لل وفقا

ات مطل��ة �ف ي ذلك أي تغي�ي
ي بما �ف أثناء إجراءات يتم تحد�دها واليت

 مراجعة الطلب. 
ي جميع األوقات أثناء اإل�شاءت��ــــح البناء المعتمد �جب االحتفاظ برسومات ووثائق  .5

ي الموقع �ف
و�جب أن تكون متاحة أثناء عمل�ات  ات�ف

 التفت�ش. 
 

 طلبات التفت�شتم
ف عل�ك االتصال  .1 ي قائمة التفت�ش يتعني

ت�ب جميع عمل�ات التفت�ش المطل��ة. ستتم اإلشارة إ� عمل�ات التفت�ش المطل��ة �ف ي يتم ل�ت اليت
) ع� الرقم: Building Divisionالبناء (االتصال �شعبة توق�ت إلجراء التفت�ش من خالل . يتم حجز ت��ــــح البناء  عند إصدار الحصول عليها 

(905) 874-3700 . 
 حسب نطاق العمل): (للوحدة السكن�ة الثان�ة  النمط�ة�مكن أن �شمل عمل�ات التفت�ش 

 المدفونة تحت األرض السبا�ة أعمال •
 األرض أعمال السبا�ة الظاهرة فوق  •
 تأط�ي ال •
 وحواجز الهواءالعزل  •
ي (HAVCوالته��ة وتكي�ف الهواء (نظام التدفئة  •

ك�ب وقبل التشط�ب النهائئ  )Rough in) بعد ا�تمال اإلطار األسا�ي وال�ت
ي السكن�ة،  •

 السبا�ة، HVACالمبائف
•  ، ي

 ، السبا�ة HVACالمبيف النهائئ
"). باستغالل الوحدة السكن�ة بنجاح من جميع عمل�ات التفت�ش المطل��ة، سيتم إصدار ت��ــــح بعد االنتهاء  .2 ي الثان�ة ("ت��ــــح استخدام سكيف

" الستكمال إجراءات " ي ي سيتطلب األمر الحصول ع� "ت��ــــح استخدام سكيف
.  "التسج�ل النهائئ ف  لمسكنك المكون من وحدتني

mailto:siteplanservicing@peelregion.ca
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، ف .3
�
ي حالة إتمام عمل�ة البناء دون الحصول ع� ت��ــــح بناء مسبقا

التحقق حيت يتمكن المفتش من يتطلب األمر تع��ة وكشف ما تم عمله  قد �ف
ي تحري الحرص والعنا�ة. من 

  امتثال مواصفات البناء لقانون البناء، وتنف�ذا� لواجبات المفتش �ف
 

 
 هيئة السالمة ال�ه��ائ�ة 

 
�
ف إلزام�ا ي لجميع الوحدات السكن�ة الثان�ة قبل ) ESAالتحقق من االمتثال لمتطلبات هيئة السالمة ال�ه��ائ�ة (ير�� العلم بأنه يتعني

التسج�ل النهائئ
ي 

ي  والفحص ESAمراجعة  إجراءاتالغرض من �كمن . "مدينة برامبتون"�ف
ي تخدم الوحدة الثان�ة آمنة �ف وجميع التأ�د من أن األسالك ال�ه��ائ�ة اليت

 �شكل صحيح. التوص�الت الخاصة بها تمت 

ف من و  ل، �جب طلب ن�ع معني ف ا ع� عمر الم�ف . انقر ع� )ESAهيئة السالمة ال�ه��ائ�ة (من  ع� الدوائر والتوص�الت ال�ه��ائ�ة الفحصاعتماد�
ي تحد�د أ�سب ن�ع من  هنا الرابط 

لك.  التفت�شلمساعدتك �ف ف ي لم�ف
 ال�ه��ائئ

�ل كما .  ESA-SAFE (1-877-372-7233)-877-1) ع� الرقم: ESAهيئة السالمة ال�ه��ائ�ة ( �مكن االتصال بمركز خدمة عمالء ف �مكن ت�ف
ي من موقع هيئة السالمة ال�ه��ائ�ة ع� 

and-http://www.esasafe.com/consumers/permits-استمارات الفحص ال�ه��ائئ
forms-inspections/inspection . ل.  للتعرف ع�التنقل قد �شكل عمل�ة ف ي صع��ة لمالك الم�ف

من المستحسن أن إجراءات الفحص ال�ه��ائئ
ي معتمد ل شاور معتت

ي كه��ائئ ي التنقل وفهم إجراءات الفحص. مساعدتك فيف
 �ف

 

ي 
 التسج�ل النهايئ

ي االنتهاء من عمل�ة التسج�ل  �جب 
ف صفة التسج�ل القانوئف ي ع� المسكن المكون من وحدتني

 . �ي تض�ف
ي يتطلب 

ي التسج�ل النهائئ
 : اآلئت

"االس ت��ــــح " • ي  تخدام السكيف
 )ESAال�ه��ائ�ة (تق��ر فحص هيئة السالمة  •

 
ي Zoning Examinerاألوراق المذكورة أعالە إ� مفتش التنظ�م (ير�� تقد�م 

ي ) �ف
. بمجرد  إدارةمكتب خدمة العمالء �ف ي

استالم هذە المبائف
 . التسج�ل"شهادة "إصدار المستندات، سيتم 

 
 لم��د من المعلومات، بادر باالتصال: 

 
 لمتطلبات التسج�ل

 )Zoning Servicesخدمات التقس�م (
  2090-874-905هاتف: 

 
 لمتطلبات ت��ــــح البناء (رخصة البناء)

ي 
 )Building Division( إدارة المبائف

  2401-874-905هاتف: 
 

 لمتطلبات التفت�ش والفحص
 )Inspectionالتفت�ش والفحص (

  3700-874-905هاتف: 
 

نت:    dwelling-Permits/second-http://www.brampton.ca/EN/residents/Buildingللحصول ع� معلومات ع�� اإلن�ت
 
 

 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Zoning/Two%20Unit%20Dwelling%20ESA%20Information.pdf
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/Documents/Zoning/Two%20Unit%20Dwelling%20ESA%20Information.pdf
http://www.esasafe.com/consumers/permits-and-inspections/inspection-forms
http://www.esasafe.com/consumers/permits-and-inspections/inspection-forms
http://www.esasafe.com/consumers/permits-and-inspections/inspection-forms
http://www.brampton.ca/EN/residents/Building-Permits/second-dwelling

