
Common Arlington County Parking Violations 

Những Vi Phạm Thường Xảy Ra Khi Đậu Xe Trong Quận Arlington

Arlington County Code 14.2-2 
You may not park on the wrong side of
the street.  $50 fine 

Khoản Luật 14.2-2 của Quận Arlington 
Không được đậu xe ngược đường. 

Tiền phạt $50 

Arlington County Code 14.2-3.2 
You may not leave a vehicle on the private 
property of another person without 
permission.  $50 fine 

Khoản Luật 14.2-3.2 của Quận Arlington 
Không được để xe trên khu nhà riêng mà 
không có phép của họ.           Tiền phạt $50 

Arlington County Code 14.2-38A(2) You 
may not park in front of a public or private 
driveway. $50 fine 

Khoản Luật 14.2-38A(2) của Quận Arlington 
Không được đậu xe chắn lối ra vào nhà 
riêng hoặc nơi công cộng. 

Tiền phạt $50 



Common Arlington County Parking Violations 

Những Vi Phạm Thường Xảy Ra Khi Đậu Xe Trong Quận Arlington 

Arlington County Code 14.2-38A(4)  
You may not park within 15 feet of a fire
hydrant. $50 fine 

Khoản Luật 14.2-38A(4) của Quận Arlington 
Không được đậu xe gần quá 15 feet của cột nước 
cứu hỏa.                                               Tiền phạt $50 

Arlington County Code 14.2-38A(7) 
You may not double park (park next to a parked
vehicle). $50 fine 

Khoản Luật 14.2-38A(7) của Quận Arlington
Không được đậu xe song song với xe đã đậu ở 
lề đường.                                        Tiền phạt $50 

Arlington County Code 14.2-38.1 
You may not park in a space designated for
disabled persons without handicapped plates 
or a handicapped placard.  $500 fine 

Khoản Luật 14.2-38.1 của Quận Arlington 
Không được đậu xe nơi dành riêng cho những 
người khuyết tật mà không có bảng số hoặc 
thẻ người khuyết tật.                Tiền phạt $500 

Please be courteous to your neighbors. Do not park illegally.  Thank you! 
Xin hãy lịch sự với những người hàng xóm. Đừng đậu xe bất hợp pháp. Chân thành cám ơn! 

Arlington County Police Department Third District Team  
Đội Cảnh Sát Phường 3 Thuộc Sở Cảnh Sát Quận Arlington 

(703) 228-4130




