
نرحب بكم يف قامئة الربيد اإللكرتوين لربنامج ترخيص بيع التبغ بالتجزئة يف والية أوريغون، 

والذي تديره هيئة أوريغون الصحية )Oregon Health Authority: OHA( ومصلحة 

.)Department of Revenue: DOR( الرضائب

إننا نتأكد مًعا أن لدى تجار املبيع بالتجزئة كحرضاتكم املعلومات الالزمة للمحافظة عىل االمتثال مع كافة اللوائح املتعلقة بالتبغ يف 

والية أوريغون. سرنسل إليكم بريًدا إلكرتونيًا كل ثالثة شهور يشمل أية تحديثات حول الرخص بالنسبة لبيع التبغ بالتجزئة، واألخبار 

ضمن هذا املجال، واملوارد التي تساعدكم يف مراعاة قوانني التبغ والردود عىل األسئلة التي قد تشغل أذهانكم. كام إننا سرنسل إليكم 

بريًدا إلكرتونيًا إذا كان هنالك أي تحديث، أو حدث أو تنبيه يتطلب استجابة رسيعة. بإمكاننا مًعا املساعدة يف إبعاد التبغ عن أيدي 

الجيل الناشئ يف والية أوريغون.

عمليات التفتيش للتحقق من االمتثال

سيخضع كل بائع للتبغ بالتجزئة لعمليتي تفتيش كل سنة، واللتان ستجريهام هيئة أوريغون الصحية: ستتأكد إحدى عمليات 

التفتيش من أن تجار التجزئة ال يبيعون التبغ ملن هم أقل من21 سنة. وستتحقق عملية التفتيش األخرى من االمتثال لجميع 

قوانني البيع بالتجزئة للتبغ. كام ستجري إدارة الرضائب عمليات تفتيش للتأكد من وجود رخصة لدى تجار بيع التبغ بالتجزئة. 

كام قد يخضع تجار التجزئة لعمليات التفتيش عىل الصعيد الفيدرايل والتي ستجريها إدارة الغذاء والدواء يف الواليات املتحدة 

.)U.S. Food and Drug Administration :FDA(

بكونك تاجر يبيع بالتجزئة، تقع عىل عاتقك مسؤولية التأكد من أن موظفيك يراعون قواعد وأنظمة التبغ عىل الصعيد الفيدرايل، 

والوالية، والسلطات املحلية. فقد جهزنا املوارد التالية باملعلومات عن الرتخيص فيام يتعلق بالبيع بالتجزئة للتبغ ملساعدتكم يف 

 الحفاظ عىل امتثالكم لجميع قوانني وأنظمة التبغ:  ميكن العثور عىل جميع املوارد واألدلة لتجار التجزئة عىل الروابط التالية

.https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Pages/retailers.aspx 

دليل تدريبي لرتخيص بيع التبغ بالتجزئة لتجار التجزئة

بإمكانكم مشاهدة تسجيل الجلسة املعلوماتية التي أجرتها هيئة أوريغون الصحية لتعليم تجار التجزئة ما ميكن توقعه من الرتخيص 

لبيع التبغ بالتجزئة وكيف سيبدو فرض ذلك.

 https://youtu.be/5FGW-d3oFx0 :التسجيل

هل لديك أسئلة؟ نحن متواجدون هنا ملساعدتكم!

:)Department of Revenue: DOR( مصلحة الرضائب

تصدر مصلحة الرضائب الرخص لتجار التجزئة، وتجدد الرخص سنويًا، وتجمع الرسوم املعنية بالرخص وتعاقب تجار التجزئة لبيعهم 

التبغ دون ترخيص. كام إنها تقدم سبل الوصول إىل موظفي الربنامج والذين بإمكانهم اإلجابة عىل األسئلة حول القانون وتقدم الدعم 

.go.usa.gov/xe999 لشؤون االمتثال. للحصول عىل معلومات عن القانون أو نظم الرتخيص، زورا املوقع

TRL.help@dor.oregon.gov, 503-945-8120 :لألسئلة والطلبات ملصلحة الرضائب

:)Oregon Health Authority: OHA( هيئة أوريغون الصحية

تجري هيئة أوريغون الصحية الزيارات التثقيفية والتوعية، والتفتيش ملنع البيع لألشخاص دون سن 21 سنة، وتشارك باملعلومات 

حول التغيريات عىل القانون وتقيم مدى قيام هذا القانون بوظيفته. كام تقدم هيئة أوريغون الصحية التدريب، واالستشارات 

الهاتفية، والزيارات التعليمية الشخصية التي بإمكانكم استخدامها لتدريب موظفيكم. للمزيد من املعلومات والوصول إىل املوارد 

.healthoregon.org/tobaccoretailsales لتجار التجزئة، زوروا

Tobacco.Inspections@dhsoha.state.or.us, 971-673-2283 :لألسئلة أو الطلبات لهيئة أوريغون الصحية

الصحة العامة املحلية )يف املقاطعة أو املدينة(:

قد تقدم املناطق القضائية، والتي تشمل اإلدارات الصحية يف املقاطعة، املزيد من الدعم لتجار التجزئة. تتوفر املعلومات للربامج 

املحلية هنا، أو اتصلوا بالعنوان اإللكرتوين Tobacco.Inspections@dhsoha.state.or.us للمعرفة عن أي من األنشطة التي قد 

تحدث يف منطقتكم.
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هل انت بحاجة إىل مساعدة يف الرتجمة؟
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