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THE CITY OF NEW YORK  
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  
OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  

 
ق ع� الرصاص" لشهر يناير   المسا�ن الخاصة - 2021إحاطة بعنوان "تفوَّ

 
   السادة مالك العقارات،

   
اماتهم المنصوص عليها  ن و�د مال�ي العقارات بالمعلومات الالزمة حول ال�ت ن امنا ب�ت ن ا الل�ت بموجب القانون، ستن�ش إدارة استمرار�

) سلسلة من Department of Housing Preservation and Development, HPDالحفاظ ع� المسا�ن وتط��رها (
ات  ا من القانون، وال ُ�قصد من هذە الن�ش ا واحد� ة جانب� ز كل ��ش . وست�ب ي

وين �د اإلل��ت نت وع�ب ال�ب ات ر�ــع السن��ة ع�ب اإلن�ت الن�ش
ن والقواعد السار�ة بصورٍة شاملة. تفضلوا ب��ارةتغط�ة جميع  ي إلدارة القوانني

وين ة   HPD الموقع اإلل��ت لالطالع ع� هذە الن�ش
ي سبقتها بلغاٍت أخرى.  ات الىت  والن�ش

 
هذا المنشور مخصص ألغراض توف�ي المعلومات فقط، ول�س لتوف�ي المشورة القانون�ة. هذە المعلومات ال تع�ب �شكل كامل أو  

ي مدينة ني��ورك. 
ن والقواعد المتعلقة باإلسكان �ن ي عن جميع الواجبات الخاصة بالمالك والمستأج��ن ف�ما يتعلق بالقوانني

 نهايئ
 ____________________________ __________________________________________________ 

 
 فهم المتطلبات الجد�دة �شأن الدهان المحتوي ع� الرصاص المسا�ن الخاصة:  ندوة قادمة ع�ب ال��ب: 

 
اير  ي مدينة   ؟2021هل أنت مستعد لشهر ف�ب

ن �ن ن سكنيتني �جب ع� كل مالك مبىن يتألف من وحدة سكن�ة واحدة أو وحدتني
ي قانون السالمة من الدهان المحتوي ع� الرصاص لدى ني��ورك 

اير، سيتم التوسع �ن ا من ف�ب (مسكن خاص) أن �علم بأنه، اعتبار�
ي ح

ي �ن
. المدينة، بح�ث �غ�ي تلك المباين ن الثالثاء،  انضم إلينا يوم  الة اإلشغال باإل�جار لوحدة واحدة منهما أو ل�لتا الوحدتني

ا وحىت الساعة  11:00يناير، من الساعة  26الموافق  ا 12:30صباح� وذلك من  لعقارك لمعرفة ما �عن�ه هذا األمر بالنسبة  ظهر�
ا لمال�ي عقا ي سنستعرض فيها مقدمة حول خالل ندوتنا المنعقدة ع�ب ال��ب والمصممة خص�ص� رات المسا�ن الخاصة، والىت

متطلبات القانون ف�ما �خص اإلخطار السنوي والفحص وتناوب السكان ع� إشغال الوحدة وممارسات العمل اآلمنة من 
ها من األمور.  HPDالرصاص وحفظ السجالت والمخالفات المحررة من إدارة   اآلن للتسج�ل.  هناانقر  -المساحة محدودة   وغ�ي

 
ي سب�ل التأ�د من امتثالك  

ا �ن ا أساس�� إن االحتفاظ �سجالت إخطاراتك السن��ة وعمل�ات التحقيق والفحص تعت�ب أمر�
لالطالع ع� بعض العينات وك�ف�ة إ�مالها، ُير�ب الرج�ع إ� ندوتنا المنعقدة ع�ب ال��ب حول   ). 1للقانون المح�ي رقم (

 –يق السل�م لالمتثال الخاص بالدهان المحتوي ع� الرصاص دل�ل التوث حفظ السجالت:  حفظ السجالت: 
YouTube .   " نت من خالل عالمة التب��ب " Education�مكن العثور ع� روابط لندوات أخرى منعقدة ع�ب اإلن�ت

ي الندوة المنعقدة ع�ب ال��ب �شأن الدهان المحتوي ع� الرصاص. 
 (التثق�ف) �ن

 ______________________________________________________________________________ 
 
ي تتألف من أ�ة واحدة أو 

ي المنازل الىت
ُ�طبق قانون الدهان المحتوي ع� الرصاص ع� الوحدات المستأجرة �ن

ا من  ن بدء� اير  11أ�تني  . 2021ف�ب

ي تك��ن غبار أو رقائق 
ا لألطفال الصغار إذا �سبب �ن ي الدهان القد�م، وقد �كون سام�

ا �ن الرصاص هو معدن ضار يتواجد غالب�
ي  �قوموا بابتالعالدهان. و�مكن لألطفال الصغار أن 

غبار ورقائق الدهان من عتبات النوافذ واألرض�ات. و�تسبب الرصاص �ن
األطفال الصغار. وع� الرغم من أن الدهان المحتوي ع� الرصاص قد تم حظر حدوث مشكالت بالسلوك والتعلم لدى 

ي مدينة ني��ورك عام 
ي تم إ�شائها قبل هذا التار�ــــخ قد ال تزال تحتوي عل�ه. و�تحمل مالك 1960استخدامه �ن ي الىت

، إال أن المباين
ي مسؤول�ة الحفاظ ع� سالمة المستأج��ن من مخاطر الدهان المحت

ا من حرص مدينة   وي ع� الرصاص. هذە المباين
�
وانطالق

ن المتعلقة بالدهان المحتوي ع� الرصاص منذ  ني��ورك ع� صحة وسالمة أطفالها، فقد أصدرت المدينة العد�د من القوانني
�ن.   الثمانين�ات من القرن الع�ش

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v=-WXmKBtfPLI&data=04|01|ColladoJ@hpd.nyc.gov|2a42e87cb5634a7d69ff08d8b01d3385|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637452986754672187|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ow+1oPjnomC1QbwMmz10Z0yIOsdfUJWKFE3uIFi9Kd8=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v=-WXmKBtfPLI&data=04|01|ColladoJ@hpd.nyc.gov|2a42e87cb5634a7d69ff08d8b01d3385|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637452986754672187|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ow+1oPjnomC1QbwMmz10Z0yIOsdfUJWKFE3uIFi9Kd8=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v=-WXmKBtfPLI&data=04|01|ColladoJ@hpd.nyc.gov|2a42e87cb5634a7d69ff08d8b01d3385|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637452986754672187|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ow+1oPjnomC1QbwMmz10Z0yIOsdfUJWKFE3uIFi9Kd8=&reserved=0


ي مدينة ني��ورك، يتطلب القانون المح�ي رقم 
تحد�د ومعالجة مخاطر الدهان الذي ، وتعد�الته، من المالك 2004لسنة  1و�ن

ن وممارسات العمل اآلمنة.  ن بالعمال المدر�ني ، مستعينني ي يتواجد فيها طفل صغ�ي ي الشقق الىت
منذ عام  �حتوي ع� الرصاص �ن

ا من 1، تم تطبيق معظم القانون المح�ي رقم (2004 . و�دء� ي تحتوي ع� ثالث وحدات أو أ���
ي السكن�ة الىت

) ع� المباين
اير  ي تتألف من وحدة  2004) لسنة 1، ُ�طبق القانون المح�ي رقم (2021 ف�ب

ي السكن�ة المستأجرة الىت
ا ع� المباين بأ�مله أ�ض�

 . ن  واحدة أو وحدتني

كة إذا:  ي الوحدات السكن�ة واألما�ن المش�ت
ض وجود الدهان المحتوي ع� الرصاص �ن  ُ�ف�ت

ا قبل تار�ــــخ  •  ؛1960يناير  1كان العقار مبن��
 ىن �حتوي ع� شقق مستأجرة؛كان المب •
ي الوحدة السكن�ة.  •

 كان هناك طفل عمرە أقل من ستة أعوام �ق�م �ن
o   ي كلمة ي » ُ�ق�م«تعىن

ي إحدى الوحدات السكن�ة بصورٍة روتين�ة،  ساعات أو أ���  10أن الطفل �ق�ن
ا �ن أسبوع��

ة الزمن� ي الشقة والطفل الذي يزورها لهذە الف�ت
 ة. و�شمل ذلك الطفل الذي �ع�ش �ن

اض بأن  ا لألسطح المدهونة و�حتفظ �سجالت �شأن هذا الفحص، ف�جب عل�ه االف�ت ما لم �كن مالك العقار قد أجرى فحص�
ي القانون بخصوص إجراء أي أنواع من العمل قد محتوي الدهان هو دهان 

ع� الرصاص وأن يتبع التعل�مات المنصوص عليها �ن
ة  ي بع��

ن عا�ي الدهان المحتوي ع� سطح  يتسبب �ن ة بني ي الف�ت
ي �ن ا إذا كان العقار قد ُبىن الرصاص باألسطح. كما ُ�طبق القانون أ�ض�

 وكان المالك ع� علم بوجود دهان �حتوي ع� الرصاص.  1978و 1960

 �شتمل مخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص ع�: 

 الغبار الناتج عن تق�ش الدهان •
ّ أو تلف الدهان المحتوي ع� الرصاص •  تق�ش
 الدهان المحتوي ع� الرصاص ع�:  •

o  الجص المتهالك أو الخشب المتعفن 
o ي تلتصق أو تحتك بعضها ببعض  األبواب والنوافذ الىت
o عتبات النوافذ وأي أسطح أخرى قد مضغها األطفال 

ي فهم القانون؛ ومساعدتك ع� فهم متطلبات االمتثال؛ وكذلك السما  ا موارد�  HPDتمتلك إدارة 
ح لك متاحة لمساعدتك �ن

بالوصول إ� تم��الت إلجراء اإلصالحات الالزمة. إللقاء نظرة عامة حول ما �جب ع� المالك فعله وما �جب أن �عرفه كل 
�ل كتّ�ب ن ل مستأجر، قم بت�ن ن ي الم�ن

) Peligros de la Pintura con Plomo en  مخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص �ن
)el Hogar رة من الممكن أن تكون تكلفة اإلصالحات أ��ب إذا أصدرت إداHPD  �مخالفات �سبب مخاطر الدهان المحتوي ع

ا بتحد�د المخاطر ومعالجتها �شكل  الرصاص أو إذا قررت إدارة الصحة وجود طفل مصاب بالتسمم بالرصاص، ولذلك كن ُمبادر�
 صحيح. 
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