
 

 

 
 

ق عىل الرصاص":  يوليو   2020اإلحاطة الشهرية بعنوان "تفوَّ

 

 السادة ُمالك العقارات األعزاء،   

 

اماتكم المنصوص عليها بموجب القان  ز ويد مالكي العقارات بالمعلومات والتحديثات حول مسؤولياتكم والت  ز امنا بت  ز ون  استمراًرا وتعزيًزا اللت 

 Department of Housing Preservation and)، ستنشر إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها 2004( لسنة 1المحىلي رقم ) 

Development, HPD)  ة من اإلحاطات اإلعالمية. وستقوم كل إحاطة إعالمية منها بإبراز جانب واحد من جوانب القانون،  سلسل

ز والقواعد السارية بصورٍة شاملة.   ولكنها لن تغطي جميع القواني 

 

ي    وليس  هذا المنشور مخصص ألغراض توفت  المعلومات فقط،  
لتوفت  المشورة القانونية. هذه المعلومات ال تعتر بشكل كامل أو نهائ 

ي مدينة نيويورك. يرجر زيارة  
ز والقواعد المتعلقة باإلسكان فز عن جميع الواجبات الخاصة بالمالك والمستأجرين فيما يتعلق بالقواني 

ي إلدارة 
ون  لقراءة هذه اإلحاطة وجلسات اإلحاطة السابقة بلغات أخرى.   الخاصة بالطالء المحتوي عىل الرصاص HPDالموقع اإللكتر

paint-based-nyc.gov/lead 

 

 

 : تسجيل الملكية تحديث 

 

ي التسجيل. 
ي طلب المساعدة فز

ز فز إذا كنت بحاجة إىل المساعدة،   يرجر مالحظة أن مكاتبنا ليست مفتوحة حالًيا الستقبال الزوار الراغبي 

ي 
وئز يد اإللكت  يد،  .   7000-863-212 رقم   و الهاتفأ )Register@hpd.nyc.gov(   يرجر التواصل عتر التر بدأ إرسال النماذج بالتر

، وستاتن آيالند.  ز ز قد استلموا بالفعل نماذجهم، تليها مقاطعات برونكس، ومانهاتن، وكويتز ي بروكلي 
إذا   ويجب أن يكون مالك العقارات فز

ي الحصول عىل نسخة مصدقة من تسجيل الملكية بمجرد أن تصبح سارية المفعول، يرجر إرسال إ 
نسخة   طلب  كنت ترغب فز

(.   دوالرا  8مع الدفع المناسب )  HPDىل  إ   مصدقة من تسجيل الملكية  ت لكل مبنز

 

 األسئلة الشائعة 

 

1.  . ل لعائلتي   ي  لدي مت  
ون  ل   )HPD ONLINE(لقد راجعت الموقع اإللكتر ي هو مت  

، حيث يبي   أن عنوان  ي بشأن المبن  الخاص ن 

 . . 1اعتقدت أن القانون المحىلي )  الجديد؟ 14هل يجب عىلي اإلجابة عىل أمر القسم   لعائلتي   ي
 ( ال ينطبق عىل ممتلكانر

، يمكنك ترك أسئلة الطالء ال HPDإذا تأكدت من أن سجالت إدارة  ز ل مخصص لعائلة أو عائلتي  ز محتوي عىل  تعكس امتالكك لمتز

ي نموذج تسجيل الملكية الخاص بك. ومع ذلك، أنت مطالب حالًيا باالمتثال لمتطلبات  14الرصاص )القسم  
( بدون إجابة فز

ي القانون المحىلي )
  - )انظر القسم  2004( لعام 1فحص الطالء بعد إخالء المستأجرين من الشقق وإعادة تسكينها فز

ا أنه اعتبا  (. 272056.8
ً
اير يرجر العلم أيض ز عليك االمتثال للقانون المحىلي ) 2021ًرا من فتر ي  1، سوف يتعي 

( بأكمله ألي وحدات فز

 . HPD موقع إدارة( عىل 1يمكن العثور عىل متطلبات القانون المحىلي )  المبنز ال يشغلها المالك أو أفراد عائلة المالك. 

 

، فاتصل بإدارة  HPDإذا كانت سجالت إدارة   ز ز سكنيتي  عىل    HPDتعكس أن العقار يحتوي عىل أكتر من وحدتي 

codevios@hpd.nyc.gov  . ز ي لعائلة أو عائلتي 
ل قانوئز ز     وقدم دليلك عىل أن العقار هو متز

 

ي بحيث تمت إزالة جميع مكونات الطالء المحتوي عىل الرصاص.  .2
ي ممتلكانر

 
ة ف أما زلت بحاجة إىل   حدثت تعديالت كبت 

 الجديد؟  14( واإلجابة عىل أمر القسم 1االمتثال للقانون المحىلي )

باالمتثال للقانون  ، فأنت مطالب 1960نعم يجب عليك ذلك. ما لم تكن لديك شهادة إشغال لمبنز جديد تم بناؤه منذ عام 

ي معرفة المزيد حول كيفية التقدم بطلب إىل إدارة  (. 1المحىلي )
اض الطالء المحتوي   HPDومع ذلك، قد ترغب فز لإلعفاء من افت 
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ام بمتطلبات القانون المحىلي )  عىل الرصاص.  ز ي الحصول عىل إعفاء أنه لم يعد عليك االلت 
( إذا كانت شقتك/المبنز خالًيا من  1يعنز

ي اآلمنة من الرصاص بحاجة إىل إجراء مراقبة منتظمة للتأكد من عدم  الطالء 
المحتوي عىل الرصاص. سيظل مالكو الشقق/المبائز

ي خطر ما. يرجر زيارة 
ز
ي إلدارة المتسبب الطالء المحتوي عىل الرصاص ف

 
ون   للطالء المحتوي عىل الرصاص   HPDوقع اإللكتر

 وقراءة قسم "اإلعفاءات" أدناه لمعرفة المزيد حول برنامج وعملية اإلعفاءات. 

 

 والمخالفات  HPDتحديث: فحوصات إدارة 

 

 لطلبات برنامج إعادة الفحص لتصحيح المخالفات ) HPDاستأنفت إدارة 
ً
( المقدمة من مالكي  HPDإجراء عمليات الفحص استجابة

ي تستند عموًما إىل  العقارات. 
ي الطلب، والن 

ز
التقديم، لجدولة عمليات الفحص   موعد  يتواصل فريقنا مع جهات االتصال المشار إليها ف

اكم. نقدر سعة صدرك بينما نعمل بجد عىل اال  هذه.  ا بأن   نتهاء من العمل المت 
ً
نذكرك أنه من مصلحتك إبالغ المستأجرين مسبق

ي إسكان 
. سوف يرتدي مفتشو اإلسكان  HPDعمليات الفحص هذه تتم جدولتها بحيث يمكن أن يطلب منهم إتاحة الوصول إىل مفتشر

ا ارتداء أغطية الوجه أثناء وجود مفتش اإلسكان من المستأجرين أي  وسوف يطلبوا  لدينا أغطية الوجه أثناء جميع عمليات الفحص،  
ً
ض

ي الموقع أثناء الفحص غطاًء للوجه. 
ز
ي شقتهم؛ يجب أن يرتدي أي عامل بناء ف

ز
ي   ف

يجب إتاحة الوصول إىل جميع األماكن العامة الن 

ي اإلسكان من مراقبة حاالت المخالفة. 
ز مفتشر حال دائًما، عىل التأكد من  نحن نشجعك، كما هو ال توجد فيها انتهاكات من أجل تمكي 

ي يبحث عنها  
وط الن  ة جديدة عىل الفور يمكن لمفتش اإلسكان مالحظتها أثناء الفحص، وأن جميع الشر عدم وجود حاالت خطت 

ي سيبحث عنها   HPDموقع  مفتشو اإلسكان بانتظام قد تمت معالجتها قبل الفحص )راجع 
وط الن  للحصول عىل معلومات حول الشر

 وكيفية تقديم طلب إعادة فحص لتصحيح المخالفات(.  HPDمفتشو 

 

ض   ي المبنز الخاص بك، يعرِّ
إن عدم القدرة عىل تصحيح واعتماد تصحيح المخالفات، أو التأكد من أن ممتلكاتك تمثل بدقة الظروف فز

، مثل برنامج الظروف الكامنة  (HPD)عقارك لمخاطر اختياره ضمن برامج التنفيذ الخاصة لدى إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها 

(Underlying Conditions Program أو برنامج التنفيذ البديل )(Alternative Enforcement Program)  حن  لو كنت قد ،

    عالجت الحالة. 

 

ي المستقبل، ستؤثر مخالفات إدارة 
ي  HPDفز

ي قدرتك عىل الحصول عىل تصاري    ح من إدارة المبائز
ا فز

ً
 Department of)المعلقة أيض

Buildings) .   ي   2019م  لعا  104يتطلب القانون المحىلي
، مع استثناءات محدودة، عدم الموافقة عىل منح  (DOB)من إدارة المبائز

وحدة سكنية عىل ثالثة أو أكتر من مخالفات قانون صيانة المساكن المفتوحة أو   35ترصي    ح البناء عندما يشتمل المبنز المكون من 

ة أو الخط   35رة عىل الفور لكل وحدة أو، عندما يكون المبنز المكون من  الخطرة أو الخطرة عىل الفور أو مخالفات قانون البناء الكبت 

 ، ز أو أكتر من مخالفات قانون صيانة المساكن المفتوحة أو الخطرة أو الخطرة عىل الفور أو مخالفات   لديه  وحدة سكنية أو أكتر ي 
َ
اثنت

ة أو الخطرة عىل الفور لكل وحدة.   قانون البناء الكبت 

 

 

 الشائعة الخاصة باإلعفاءاتتحديث: األسئلة 

 

كات مؤهلة إلجراء االختبار لتحديد ما إذا كان هناك طالء  ي مبانيهم والعمل    يحتوي  يمكن لمالك العقارات استخدام شر
عىل الرصاص فز

ي لتقليل المسؤولية المرتبطة بالطالء المحتوي عىل الرصاص. يقدم القانون المحىلي رقم ) 
إعفاًء من بعض   2004لعام  ( 1بشكل استباف 

ي إلدارة 
وئز لمعرفة المزيد    HPDاألحكام المحددة من القانون بناًء عىل تقديم المستندات واالختبارات المطلوبة. قم بزيارة الموقع اإللكت 

يل  (األسئلة الشائعة)حول عملية اإلعفاءات  ز  . الطلب وقم بتتز

 

 
 تقدم المدينة مساعدات مالية لمعالجة مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص  

 
ا 
َ
ي الشقق    DOHMHو  HPDتقدم إدارت

ز لمعالجة مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص فز حالًيا منًحا لمالكي العقارات اإليجارية المؤهلي 

ي 
كة فز  Lead Hazard)العقار وساللم النجاة من الحرائق من خالل برنامج المنازل الصحية وتقليل مخاطر الرصاص  والمناطق المشت 

Reduction and Healthy Homes Program)  بها.  الخاص 
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ز  اوح متوسطها بي  ي صورة منحة يت 
ز
 ف
ً
نامج تمويال آالف دوالر لكل شقة )حسب الحاجة( من أجل معالجة مخاطر الطالء   10و 8يوفر التر

ز أدوات التحكم المؤقتة   ز عملية اإلزالة )إزالة مكونات الطالء المتهالكة واستبدالها( وبي  المحتوي عىل الرصاص من خالل الجمع بي 

ي حالة سليمة(. )معالجة أس 
ز
ا  طح الطالء المحتوي عىل الرصاص لجعلها ف

ً
نامج أيض أن يمول بعض   -بصورة اختيارية  - كما يمكن للتر

ي تكون مصممة من أجل معالجة مخاطر الطالء غت  المحتوي عىل الرصاص، مثل مخاطر  
عمليات اإلصالح األخرى المحددة الن 

/السقوط، ومخاطر الحريق، واألبواب وال  ها. التعتر ز رد مبالغ المنح هذه.  نوافذ غت  الصالحة للعمل وغت   ال ُيطلب من المالكي 

 

ي إحدى المناطق اإلدارية الخمس؛ ويجب أن   
ز
ا ف

ً
: يجب أن يكون موجود

ً
ي مستوفًيا المعايت  التالية حن  يكون مؤهال

يجب أن يكون المبنز

لة بالمستأجرين من ذوي الدخول المنخفضة أو شديدة  ؛ ويجب أن تكون معظم الشقق مأهو 1960يكون قد تم بناؤه قبل عام 

ي المبنز عىل األقل تشغلها أش لديها طفل واحد/أطفال عمرهم أقل من ستة أعوام؛ أو سيدة  
ز
االنخفاض؛ وأن تكون بعض الشقق ف

ة أعوام بعد أعمال  وإضافة إىل هذا، يجب عىل المالك، لمدة خمس حامل، أو يزورها طفل عمره أقل من ستة أعوام بصورة متكررة. 

ي لديها أطفال 
اإلصالح، أن يوافق عىل تأجت  الوحدات الُمعالجة للمستأجرين من ذوي الدخل المنخفض وإعطاء األولوية لألشة الن 

ي إلدارة تخلص من مشكالت الطالء المحتوي عىل الرصاص اآلن! تفضل بزيارة  بادر بالفرصة!  صغار. 
 
ون لقراءة   HPDالموقع اإللكتر

)تقليل مخاطر الرصاص والمنازل الصحية( وقم   Lead Hazard Reduction and Healthy Homes Programالمزيد عن برنامج 

يل طلب التقدم.  ز  بتتز
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