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 :______________________________________________العقار/عنوان المبنى
 

البالغون الذین یتعرضون للدخان السلبي یكونون أكثر عرضة لمخاطر اإلصابة . ال یوجد مقدار آمن من التعرض للدخان السلبي
كونون أكثر عرضة لمخاطر اإلصابة السلبي ی األطفال المعرضون للدخان. وأمراض القلب وسرطان الرئة الدماغیة بالسكتة

لھذه األسباب،  ).SIDS(ومتالزمة موت الرّضع المفاجئ  بنوبات الربو وأمراض الجھاز التنفسي ومرض األذن الوسطى
وبغرض مساعدة األشخاص على اتخاذ قرارات مستنیرة بشأن المكان الذي سیعیشون فیھ، فإن مدینة نیویورك تلزم مالكي 

والبائع والمدیر ومالك العقار وأي  المالك المسجل ، بما في ذلك"المدیر/بالمالك"المشار إلیھم في ھذه السیاسة (المباني السكنیة 
التي تحتوي على ثالث وحدات سكنیة أو أكثر بوضع سیاسة خاصة بالتدخین ومشاركتھا مع جمیع ) وكیل عنھ أو ھیئة إداریة

 .  خین على أي شخص داخل العقار، بمن في ذلك الضیوفوتنطبق سیاسة المبنى الخاصة بالتد. المستأجرین
 

 تعریفات  
أو غلیون مائي أو شیشة  أو غلیوناستنشاق أو نفث أو حرق أو حمل أي سیجار أو سیجارة أو سیجار مصغر: التدخین  -أ

الشیشة غیر  مثل الماریجوانا أو(أو سیجارة مصنوعة من األعشاب ساخنة أو مشتعلة أو منتج للتدخین غیر محتٍو على التبغ 
المشتعلة أو األجھزة المصممة لألشخاص الستنشاق  األشیاء ساخن أو مشتعل، أو أي شكل مشابھ من) المحتویة على التبغ

 الدخان
 

أو عشب أو مادة أخرى وینتج بخاًرا  ھالم جھاز یعمل بالبطاریة یعمل على تسخین سائل أو :السیجارة اإللكترونیة  -ب
 یستنشقھ األشخاص 

 
 ن الھواء الخالي من التدخینقانو

تحظر مدینة نیویورك التدخین واستخدام السجائر اإللكترونیة من أي نوع في األماكن الداخلیة المشتركة، بما في ذلك على سبیل 
المثال ال الحصر، الردھات والمداخل والساللم وغرف البرید واألماكن المخصصة ألنشطة اللیاقة البدنیة وأماكن التخزین 

القانون اإلداري لمدینة نیویورك، . اقف السیارات وغرف الغسیل في أي مبنى یحتوي على ثالث وحدات سكنیة أو أكثرومو
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   السیاسة الخاصة بالتدخین

تم وضع حتى إذا لم ی). ضع عالمة على جمیع المربعات المنطبقة(بالتدخین في المواقع التي ُوضع علیھا عالمة أدناه  ال ُیسمح
عالمة على أي مربع، یحظر قانون الھواء الخالي من التدخین تدخین المنتجات المحتویة على التبغ وغیر المحتویة علیھ 

 .واستخدام السجائر اإللكترونیة في المناطق المشتركة الداخلیة
 * داخل الوحدات السكنیة □
 خارج األماكن التي ُتعد جزًءا من الوحدات السكنیة، بما في ذلك الشرفات واألفنیة واألروقة  □
األماكن الخارجیة المشتركة، بما في ذلك أماكن اللعب أو المساحات المفتوحة للسكان بسطح المبنى أو أماكن  □

ة المفتوحة أو األفنیة أو األروقة أو حمامات السباحة أو أماكن وقوف السیارات أو الشرفات أو المساحات الداخلی
 الباحات المشتركة 

قدًما من المداخل والمخارج والنوافذ ووحدات التھویة الموجودة  15األماكن الخارجیة الموجودة في نطاق یبلغ  □
 على أراضي العقار

: األماكن األخرى/االستثناءات □
________________________________________________________ 

 
قد ُتعفى الوحدات ثابتة اإلیجار والوحدات الخاضعة لنظام مراقبة اإلیجار من تطبیق سیاسة لتقیید التدخین داخل  *

 . الوحدات السكنیة ما لم یقدم المستأجر الحالي موافقتھ كتابًیا على اتباع السیاسة
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 إجراءات تقدیم الشكاوى
المدیر /حدات السكنیة أو أحد األماكن المشتركة ینبغي تقدیمھا فوًرا إلى المالكالشكاوى بشأن تسرب الدخان داخل إحدى الو

ینبغي تقدیم الشكاوى كتابًیا وینبغي أن تكون محددة قدر اإلمكان، ___________________________.  المذكور ھنا 
لمبنى ووصف الحادثة وذكر المصدر بما في ذلك ذكر التاریخ والوقت التقریبي والموقع الذي لوحظ فیھ الدخان، وعنوان ا

 .الظاھر للدخان
 
 

 :اإلقرار والتوقیعات
أنا أوافق على االمتثال للسیاسة . لقد قرأت السیاسة الموضحة أعاله بشأن التدخین، وأنا أفھم أن السیاسة تنطبق على العقار

 .الموضحة أعاله
 

بالنسبة . اصة بالتدخین قد ُیعد انتھاًكا لعقد اإلیجار الخاص بيبالنسبة للوحدات المستأجرة، أنا أفھم أن انتھاك السیاسة الخ
للوحدات ذات الملكیة المشتركة والوحدات التعاونیة أو غیرھا من الوحدات المملوكة، أنا أفھم أن انتھاكات ھذه السیاسة الخاصة 

 .   وفًقا للقواعد المنظمة للمبنى معھابالتدخین قد یتم التعامل 
 

 _______________________________ دیر بأحرف واضحة الم/اسم المالك
 

 _______التاریخ  _______________________________  المدیر /توقیع المالك
 

 _______________________________ اسم المستأجر بأحرف واضحة 
 

 _______التاریخ  _______________________________             توقیع المستأجر 


