مصائد األسماك )315( 785-2263

ماذا يجب ان تعرفته قبل الصيد في
والية نيويورك
▐ للصيد في والية نيويورك ( ، )NYSتحتاج إلى رخصة نيويورك صالحة للصيد ,ويجب عليك أن تعرف وتتبع لوائح
التعليمات الخاصه للصيد.
▐ أين يمكنني أن أجد لوائح تعليمات الصيد في نيويورك؟ www.dec.ny.gov/outdoor/fishing.html
▐ أحتاج إلى رخصة صيد إذا كنت:
•  16سنة أو أكثر وفي ممارسة الصيد (الصيد باألساس بالمعدات التقليدية [عمود ،
خط  ،خطاف صيد]).
• مساعدة أي شخص في الصيد بغض النظر عن عمره.
• أخذ الضفادع عن طريق الرمح أو اليدين أو النادي أو الخطاف.
مالحظة :توجد قيود على الطرق القانونية األخرى الخذ األسماك (مثل صيد األسماك
بالرمح) في اللوائح العامة.
لمزيد من المعلومات  ،قم بزيارةwww.dec.ny.gov/permits/6091.html :

▐ تكلفة رخصة الصيد السنوية لمقيم في واليه نيويورك NYS
دوالرا
• من  16إلى  69عا ًما = 25
ً

•  70سنة فما فوق =  5دوالرات

▐ أين يمكنني شراء رخصة صيد؟
BASS PRO
Horatio St 710
Utica, NY13502

ONEIDA COUNTY CLERK
Park Ave 800
Utica, NY 13501

WALMART at Riverside Mall
Horatio St 710
Utica, NY 13502

TOWN OF FLOYD CLERK
Old Floyd Rd 8299
Rome, NY 13440

WALMART
Rome-Taberg Rd 5815
Rome, NY 13440

مواقع أخرى في مقاطعة أونيدا وأماكن أخرى في نيويورك:
www.dec.ny.gov/permits/95448.html

عبر اإلنترنت ;https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb :الهاتف( 2257-933-866-1 :اإلثنين-الجمعة  8:30صبا ًحا -
 4:30مسا ًء)

▐ ما هي أنواع الوائح التعليمية؟
• لوائح نيويورك نيويورك التعليميه :متى (الموسم مفتو ًح ،الموسم مغلقً )  ،أين (اسم الماء) ،وكيف (الطريقة) ،أي األسماك (األنواع ،الطول)،
وعدد األسماك (الحد اليومي) للصيادين الذين يمكنهم حصادهم بشكل قانوني (يأخذ).
• تشمل لوائح الصيد التعليميه :الوائح التعليميه الخاصة (خاصة بالمياه واألنواع) ؛ لوائح على مستوى الوالية (تطبق في حالة عدم وجود لوائح
خاصة) ؛ الالئحة العامة وغيرها.
• األنواع :نوع األسماك
• الموسم مفتوحً :التواريخ المسموح فيها باستهداف األسماك
• الموسم مغلقً :التواريخ عندما ال يسمح باستهداف األسماك
• الحد األدنى للطول :أقصر طول ألخذه قانونًا
• الحد اليومي :عدد األسماك التي يستطيع الصيادون أن يأخذوا كل يوم بشكل قانوني
• الطريقة :كيفية اصطياد السمك بشكل قانوني
تعرف على المزيد حول لوائح المياه العذبة على اإلنترنتwww.dec.ny.gov/outdoor/7917.html :

In Partnership with NYS Department of Conservation

