
 (AF-11)عفاة إقرار تسليم وحدة م  

 

، مع تحمل عقوبة هوأؤكدعلى ما يلي ( كبيرةاالسم بحروف ) أقسم أنا،

 الحنث باليمين

  : الوكيل اإلداري للمبنى الكائن في/أنني أنا المالك: 

  : رقم هاتفي هو وأن  ( البلدة) ،(عنوان الشارع)

 (.البريد اإللكتروني) :اإللكتروني هوبريدي عنوان  وأن  ( الهاتفرقم )

يتطلب إبالغ إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها بأي وحدة (c)2056.5-27 أنني على دراية بأن القانون اإلداري لمدينة نيويورك القسم 

أي )عند تسليم هذه الوحدة  ²سم/مجم 1.0وفقًا لالختبار الذي تم إجراؤه بمستوى عمل ذات اإلدارة صدر لها إعفاء من الطالء الرصاصي من 

 (.مستأجر آخريشغلها لمن المستأجر ها ئإخالب

 :قد تم تسليمها مؤخًرا( الوحدات)السكنية التالية قد صدر لها إعفاء من الطالء الرصاصي، وأن الوحدة ( الوحدات)لذا فإنني أبلغ أن الوحدة 
 

 تاريخ إخالء الوحدة الوحدةرقم 
 الرقم التسلسلي 

 (إذا كان معروفًا)

   

   

   

   

 

ي عد أي إعفاء ألي وحدات تم اإلبالغ عنها  (c)2056.5-27 أنني على علم بأنه بموجب القانون اإلداري لمدينة نيويورك القسمو

بجميع متطلبات لتزم أأن  يجب علي  من هذه الوحدات،  إلي أي   من تاريخ إخالء الوحدة، وبالنسبة  ًرااعتبافي هذا اإلقرار ملغى 

، بما في ذلك تزويد المستأجرين باإلخطار السنوي المطلوب بموجب القانون اإلداري لمدينة نيويورك 1القانون المحلي رقم 

بموجب القانون اإلداري مطلوب على النحو ال، وإجراء الفحص السنوي لمخاطر الطالء الرصاصي (1)(e)2056.4-27القسم 

مطلوب على النحو ال، واالمتثال لمتطلبات التسليم عند انتقال أي مستأجر جديد إلى وحدة (a)2056.4-27لمدينة نيويورك القسم 

، واتباع متطلبات ممارسة العمل اآلمن الواردة في القانون اإلداري  2056.8-27بموجب القانون اإلداري لمدينة نيويورك القسم

 .2056.11-27م القس

 

تسري هذه المسؤولية على أي وحدة يصدر لها إعفاء على مستوى العمل و. يجب ملء هذا اإلقرار وتقديمه عند تسليم وحدة سكنية معفاة

 .2سم/مجم 1.0

 : الموقَّع والموثَّق من كاتب العدل إلى (ليس نسخة)األصلي يُرجى إعادة اإلقرار 

DIVISION OF CODE ENFORCEMENT 
Exemption Unit 

94 Old Broadway, 7th Floor 

New York, NY 10027 

 

   ( التوقيع)  (كبيرةاالسم بحروف )

_______________________________________________________________________________________ 

 

 الختم  والية نيويورك، مقاطعة

 

  20لعام  من شهر تم حلف القسم أمامي في يوم

 

 مراجعة  (توقيع كاتب العدل)

4/2022 


