إدارة الترفيه والمتنزهات واألنشطة الثقافية
1108 Jefferson Street, Alexandria, Virginia 22314
( 703.746.5414مكتب التسجيل والحجز) ( 703.746.5564فاكس) www.alexandriava.gov

طلب استئجار المرافق
دوالرا لحجز موعد
لتجنب التأخيرات في المعالجة ،يجب ملء هذا النموذج بالكامل وتقديمه برسوم طلب غير قابلة لالسترداد بقيمة 25
ً
(مواعيد).
معلومات مقدم الطلب
رقم معرف األسرة

االسم أو المنظمة
نوع الفرد /المجموعة:
 غير مقيم /منظمة أعمال خاصة /غير محلي
جهة االتصال
العنوان

المدينة

 مقيم /منظمة غير ربحية محلية

 مديرية المدينة /الوكالة الحكومية
الرمز البريدي

الوالية

الهاتف المنزلي

هاتف العمل

البريد اإللكتروني

الهاتف الخلوي
معلومات عن الفعالية

عنوان الفعالية للنشر:
يُرجى وصف الفعالية:
الموعد (المواعيد) المطلوبة:
مدة االستئجار المطلوبة:
صباحًا/
إعداد:
مسا ًء إلى
صباحًا/
وقت
مسا ًء إلى
الفعالية:
صباحًا/
مسا ًء إلى
االنتهاء:
العدد اإلجمالي لساعات اإليجار
تحصيل الرسوم:
هل ستُحصل رسوم القبول؟
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة بنعم  :في الموقع
 كالهما

المرفق /المركز المطلوب:
Charles Barrett 
صباحًا
 /مسا ًء
صباحًا
 /مسا ًء
صباحًا
 /مسا ًء












عدد القاعات المطلوبة:
1115 Martha Custis Dr

Charles Houston
Chinquapin
25 West Reed Av Cora Kelly
1605 Cameron St
Durant Arts
5750 Sangar Av
Buddie Ford Nature
1108 Jefferson St
)Lee (Rec Admin
1108 Jefferson St
Nannie J. Lee
2701 Commonwealth AvMount Vernon
4643 Taney Av Patrick Henry
5650 Sangar Av
William Ramsay
901 Wythe St

3210 King St

خدمة المأكوالت والمشروبات:
هل سيُقدم الطعام؟
 نعم  ال
 مقد ًما

هل سيوجد أي مبيعات أخرى (طعام ،بائع،
منتجات) في الموقع؟
 ال
 نعم
حال أن كانت اإلجابة بنعم ،اشرح:

هل ستُقدم المشروبات الكحولية؟*
 نعم**  ال

* غير متاح في جميع المواقع.
**ملحوظة :مطلوب رسوم إضافية غير قابلة
دوالرا وقت تقديم الطلب.
لالسترداد بقيمة 50
ً

 قاعة صغيرة (ما يصل إلى  50فردًا)
 قاعة صغيرة (من  51إلى  125فردًا)
 صالة عرض /كبيرة متعددة األغراض
 قاعة كوفمان للمؤتمرات
 صالة لأللعاب الرياضية
 صالة استوديو للرقص
 مطبخ
غير ذلك
إجمالي الحضور المقدر
الجمهور /الحضور المستهدف:
 الشباب ( 12 – 0سنة)
 المراهقون /الشباب ()21 – 13
 الكبار ()59 – 22
 كبار السن ( 60فما أكبر)

اإلقرارات
يوافق الموقع أدناه على ويتحمل بموجب هذا المسؤولية المالية الكاملة عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمرفق المستأجر وما فيه وأي ممتلكات أخرى في
المدينة تنتج ،كليًا أو جزئيًا ،عن أي فعل أو إغفال من جانب المستأجر أو موظفيه أو وكالئه أو ضيوفه أو فيما يتعلق باستخدامهم للمرفق المستأجر .كما
يوافق الموقع أدناه على تعويض مدينة ألكسندريا وجميع وكالئها ومسؤوليها وموظفيها وإبراء ذمتهم من وضد جميع الدعاوى واإلجراءات ودواعي
الدعاوى القضائية واألضرار والمطالبات والخسائر والخصوم والمصاريف الناتجة عن والناشئة من أو كليهما باستخدام المستأجر للمرفق المستأجر الواقع،
كليًا أو جزئيًا ،بفعل أي إغفال من جانب المستأجر أو موظفيه أو وكالئه أو ضيوفه أو المرخص لهم .قرأ المستأجر جميع الشروط واألحكام الواردة في
هذا النموذج ويوافق على االلتزام بها.
تكون الموافقة النهائية على هذا التصريح مشروطة بموافقة إدارة الترفيه والمتنزهات واألنشطة الثقافية.
التاريخ
التوقيع
االسم بأحرف واضحة
لالستخدام المكتبي فقط:
 معتمد
المدير /من ينوب عنه
المشرف على البرنامج
 غير معتمد
Rev. July 2015

