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 2020لشهر نوفمبر  ”Get Ahead of Lead“موجز معلومات حملة التخلص من الرصاص 
 

    عزيزنا مالك العقار،
   

تعزيًزا اللتزامنا بتزويد مالك العقارات بالمعلومات الخاصة بالتزاماتهم بموجب القانون، ستنشر إدارة الحفاظ على المساكن 
مجموعة من النشرات ربع السنوية على اإلنترنت وعبر البريد اإللكتروني. ستسلط كل نشرة الضوء على  ( HPDوتطويرها )

  HPDموقع  جانب واحد من القانون وليس الهدف منها أن تغطي بشكل شامل جميع القوانين والقواعد المنطبقة. قم بزيارة

 لقراءة هذه النشرة والنشرات السابقة بلغات أخرى.  اإللكتروني
 
هذا المنشور مخصص ألغراض معلوماتية فقط وليس الغرض منه تقديم المشورة القانونية. هذه المعلومات ليست بياًنا كاماًل  

 أو نهائيًا بجميع واجبات المالك والمستأجرين فيما يخص القوانين والقواعد المتعلقة باإلسكان في مدينة نيويورك.
______________________________________ ________________________________ 

 

 2004لعام  1ممتثًلا للقانون المحلي  2021ابدأ عام 
 

( تنفيذ المالك إلجراءات متعلقة بالطالء المحتوي على  1)القانون المحلي  2004لعام  1يقتضي القانون المحلي رقم 

،  2020أعوام على األقل، واعتباًرا من مايو   10الرصاص. يجب على المالك أيًضا االحتفاظ بسجالت هذه اإلجراءات لمدة 

يمكن أن تكون عقوبات عدم تنفيذ تلك اإلجراءات  اإلقرار باالمتثال لتنفيذ هذه اإلجراءات كجزء من تسجيل العقار السنوي.
بتوضيح الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها  HPDولمساعدتك على االمتثال، قامت   وعدم االحتفاظ بهذه السجًلت كبيرة.

بشكل تفصيلي أدناه وقامت بوضع نماذج استمارات يمكن للمالك استخدامها لتوثيق االمتثال. نماذج االستمارات هذه متاحة 
 والرابط موجود أدناه في الوصف.  اإللكتروني PDHموقع  على

 
أعوام يعيش في أحد الوحدات السكنية أو يقضي  6أرسل اإلخطار السنوي لتحديد إذا ما كان هناك طفل عمره أقل من    .1

 ساعات أو أكثر أسبوعياا بشكل روتيني. قم بإجراء تحريات إذا لم يستجب المستأجر. 10فيها 

 

إذا كان   1978و 1960)أو ما بين  1960ساكن متعددة الوحدات التي تم بناؤها قبل عام يتعين على مالك الم •

 1، بين (اللغة اإلسبانيةيزية و)باللغة اإلنجل إخطار سنوي المالك يعلم بوجود طالء محتٍو على الرصاص( تسليم
فبراير. احتفظ   15، إلى كل مستأجر وجمع اإلخطارات المستكملة من المستأجرين بحلول يناير 16يناير و

استالم هذا اإلخطار واحتفظ باإلخطار المستكمل الذي تلقيته من المستأجر. هذا اإلخطار مهم ألنه بدليل يثبت 
، كالفحص 1يحدد إذا ما كان على المالك أن يقوم بتنفيذ إجراءات مطلوبة أخرى بموجب القانون المحلي 

 السنوي واتباع ممارسات العمل اآلمنة.
o  صاح عما إذا كان هناك طفل يبلغ أقل من ستة أعوام يقيم يطلب اإلخطار السنوي من المستأجر اإلف

 في الوحدة السكنية.
o ساعات أو أكثر في الوحدة السكنية  10" تعني أن طفاًل عمره أقل من ستة أعوام "يقضي "يقيم

أسبوعيًا بشكل روتيني"، ويتضمن ذلك الطفل الذي يعيش في الشقة والطفل الذي يقوم فقط بالزيارة 
    الزمنية.لهذه الفترة 

o :ألنه يحتوي على  2020يجب على المالك استخدام اإلخطار السنوي الذي تم تحديثه في يناير  مهم

 هذا التعريف الجديد لكلمة "يقيم.".
o    ف أعاله بحثًا عن يلزم فحص جميع هذه الوحدات السكنية التي تم تحديد إقامة طفل فيها كما هو ُمعرَّ

 . 2صاص على النحو الموصوف أدناه في النقطة رقم وجود مخاطر طالء محتٍو على الر

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd-spanish.pdf
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إذا لم يُِعد المستأجر إرسال اإلخطار   تأكد من معرفة المستأجرين لديك جهة إعادة إرسال هذا اإلخطار. •
لمحاولة   مارس 1فبراير و 16فبراير، يجب على المالك القيام بتحريات للمتابعة بين  15المستكمل بحلول 

  10ك طفل عمره أقل من ستة أعوام يعيش في الوحدة السكنية أو يقضي فيها أكثر من تحديد إذا ما كان هنا

ساعات أسبوعيًا بشكل روتيني. يجب أن يحتفظ المالك بسجالت للمحاوالت التي قام بها للتواصل مع المستأجر 
 إلجراء الفحص. 

التحديد، بناًء على تحريات المتابعة هذه، إذا ما  إذا لم يتلق المالك اإلخطار المستكمل من المستأجر وال يستطيع  •
إدارة الصحة   كان هناك طفل عمره أقل من ستة أعوام في الوحدة السكنية، يجب على المالك أيًضا إبالغ

ينبغي إرسال إشعار المالك الموجه إلى    ( كتابةً بعدم تلقي إخطار من المستأجر.DOHMH) مة العقليةوالسال

DOHMH   البريد إلى العنوان التالي: عن طريق 

Department of Health and Mental Hygiene — Healthy Homes 

125 Worth Street, Sixth Floor, CN58  
New York, NY 10013 

 

 .DOHMHينبغي أيًضا أن يحتفظ المالك بنسخة من اإلشعار الموجه إلى   •

بوضع استمارات لمساعدة المالك على توثيق إرسال اإلخطار السنوي، أو تلقيه من المستأجر، أو  HPDقامت  •

نماذج استمارات لالمتثال لتسليم  أي تحريات متابعة تم إجراؤها في حالة عدم إعادة إرسال المستأجر لإلخطار:
 اإلخطار السنوي

 

 .   قم بإجراء الفحص السنوي وإصًلح الطًلء المتهالك.2

 

ساعات أو أكثر أسبوعيًا بشكل  10بمجرد معرفة المالك للوحدات التي يعيش بها أطفال أو يقضون فيها  •

 راء فحص بصري للبحث عن مخاطر محتملة للطالء المحتوي على الرصاص. روتيني، يجب على المالك إج

بشدة أن   HPDومع ذلك، توصي    لست بحاجة إلى االستعانة بمتخصص إلجراء الفحص البصري السنوي. •
الذي توفره وزارة اإلسكان والتنمية  التدريب المتاح عبر اإلنترنتيحصل كل من يقوم بإجراء هذا الفحص على 

هذا الفحص هو فحص بصري للبحث عن   الحضرية الفيدرالية لمساعدة الشخص على معرفة ما يبحث عنه.
قات تحت السطحية الطالء المتقشر واألسطح القابلة للمضغ من قِبل األطفال )مثل عتبات النوافذ( والطب

المتهالكة وأسطح االحتكاك )األبواب أو النوافذ المطلية( وأسطح التصادم. يجب أن يشمل الفحص كل سطح في  
كل غرفة في الوحدة السكنية، بما في ذلك األسطح الداخلية للخزانات والدواليب. ينبغي للشخص الذي يجري  

  نماذج استمارات لتقديم المساعدة بهذا الشأن: HPDارة الفحص االحتفاظ بسجالت لتدوين ما رآه وقد وضعت إد

من هذه النشرة  4)مالحظة: يُرجى االطالع على النقطة رقم   نماذج استمارات لالمتثال للفحص السنوي

 .(1لمعرفة متطلبات الفحص واالختبار اإلضافية بموجب التغييرات األخيرة في القانون المحلي 

 بعد استكمال الفحص البصري، يتعين على المالك تقديم نسخة من نتائج الفحص إلى المستأجر.   •

الفحص البصري في أي مناطق عامة مشتركة )مثل الردهة أو الرواق أو  يجب أيًضا على المالك إجراء هذا  •
 بيت الدرج( في المبنى الذي يقيم به الطفل. 

إذا كان هناك طالء متقشر موجود على سطح   بعد ذلك، يجب على المالك إصًلح أي طًلء متهالك على الفور. •
عانة بمقاول معتمد على نحو مالئم ما، يجب على المالك افتراض وجود طالء يحتوي على الرصاص واالست

لمزيد من المعلومات حول ممارسات العمل اآلمنة ومتطلبات االعتماد  إلكمال اإلصالحات بشكل آمن وسريع.
الموقع ( على Safe Work Practicesبالنسبة للمقاولين، راجع عالمة تبويب ممارسات العمل اآلمنة )

يجب االحتفاظ بجميع  (.FAQالخاصة باألسئلة الشائعة ) 2019سبتمبر  نشرةو HPDإلدارة  اإللكتروني
  وثائق المتعلقة بأي أعمال يقوم بها المتعاقدون المالئمون.ال

إذا كان المالك يعتقد أنه ال يوجد رصاص في الطالء ألن الحائط جديد، على سبيل المثال، يمكن للمالك  •
االستعانة بمقاول معتمد على نحو مالئم الختبار الطالء المتقشر واالحتفاظ بأدلة موثقة تؤكد أن السطح المطلي  

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/lead-poisoning-prevention.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://apps.hud.gov/offices/lead/training/visualassessment/h00101.htm
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-based-paint-bulletin-2.pdf
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لمحتوي على الرصاص، راجع النقطة  ال يحتوي على الرصاص. لمزيد من المعلومات حول اختبار الطالء ا
 أدناه.  4رقم 

 .   أكمل العمل المطلوب في الوحدات الشاغرة3 

إكمال إجراءات معينة  1عندما يتغير المستأجرون في إحدى الوحدات السكنية، يتعين على المالك بموجب القانون المحلي 

خاصة بالطالء المحتوي على الرصاص تركز على جعل الوحدة آمنة للمستأجر الجديد وقبل قيام المستأجر الجديد بإشغال  
انتقال طفل عند إشغال الوحدة ألول مرة(. ويشار لهذا األمر باسم "  لديه  جديدالالمستأجر  الوحدة )بغض النظر عما إذا كان 

 ".المستأجرين
 يجب على المالك: 

 

معالجة جميع مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص وأي عيوب كامنة، عند وجود مثل تلك العيوب الكامنة.  •
 على أقل تقدير، قد يعني هذا الكشط الرطب والطالء. 

ر الالزمة إلزالة الطالء المحتوي على الرصاص على األسطح القابلة للمضغ من قِبل الطفل التي اتخاذ التدابي •
 يوجد بها دليل لعالمات أسنان أو تغليف السطح بغالف صلب مقاوم للثقب.

اتخاذ التدابير الالزمة إلزالة كل الطالء المحتوي على الرصاص الموجود على أسطح االحتكاك على جميع  •
 أُُطر األبواب.األبواب و

اتخاذ التدابير الالزمة إلزالة كل الطالء المحتوي على الرصاص الموجود على أسطح االحتكاك على جميع  •
 النوافذ أو اتخاذ التدابير الالزمة لتركيب قنوات أو منزلقات بديلة للنوافذ على أسطح االحتكاك.

 افذ في الوحدة السكنية مستوية وقابلة للتنظيف.جعل جميع األرضيات غير الُمغطاة وعتبات النوافذ وآبار النو •
 

 .2020مارس  نشرةيتاح المزيد من المعلومات حول متطلبات انتقال المستأجرين في 
 

يجب على المالك   ويجب القيام بها من قِبل مقاول معتمد بشكل مالئم. ممارسات العمل اآلمنةيجب إجراء جميع األعمال باتباع 
)هذه النسخة سارية في األول من   إخطار عقد اإليجار/بدء اإلشغال تأجرين فيبعد ذلك اإلقرار باالمتثال لمتطلبات انتقال المس

وتقديم الوثائق إلى المستأجر الجديد عند الطلب، إلى جانب  ( الذي يتم تقديمه إلى المستأجر الجديد مع عقد اإليجار2020يناير 

إخطار عقد اإليجار/بدء تعرف على المزيد حول متطلبات  .(DOHMHإدارة الصحة والسالمة العقلية ) منشور نسخة من

 بوضع نماذج استمارات ليقوم المالك بتوثيق استكمال الفحص الخاص بانتقال المستأجرين:  HPDأدناه. قامت إدارة  اإلشغال

 .الوحدات الشاغرة عند انتقال المستأجريننماذج استمارات لالمتثال لمتطلبات 
 

إخطار عقد اإليجار/بدء اإلشغال لمنع مخاطر الطالء المحتوي  يتعين على مالك العقارات تقديم  عقد اإليجار/بدء اإلشغال:
( إلى السكان الجدد كشكل من  يةاإلسبانومتاحة أيًضا باللغة  2020)هذه النسخة سارية في األول من يناير على الرصاص 

ساعات أو أكثر أسبوعيًا بشكل روتيني( في  10أشكال االستفسار عما إذا كان هناك طفل دون سن السادسة سيقيم )يقضي 
يجب أيًضا على المالك اإلقرار في هذا اإلخطار بأنهم قد قاموا باألعمال  .DOHMH  تيبكالوحدة، باإلضافة إلى نسخة من  

المطلوبة الخاصة بانتقال المستأجرين قبل شغل الوحدة من قِبل السكان الجدد. يكون هذا اإلخطار مطلوبًا أيًضا عند تجديد عقد  
 اإليجار.

 
 المستأجرين بحثاا عن الطًلء المحتوي على الرصاص.   اختبر جميع الوحدات المشغولة من قِبل 4

 
، على نحو جديد أن يقوم المالك بإجراء اختبار 2020، ساري المفعول في أغسطس 2020لعام   31يقتضي القانون المحلي 

طالء محتٍو  بحثًا عن وجود 1960لجميع الوحدات اإليجارية المشغولة من قِبل المستأجرين في المباني التي تم بناؤها قبل عام 

، (EPAعلى الرصاص عن طريق االستعانة بمفتش أو مسؤول تقييم مخاطر مستقلين معتمدين من قِبل وكالة حماية البيئة )

أعوام لإلقامة في إحدى الوحدات، يجب أن يتم إجراء   6. في حالة حضور طفل دون عمر  2025وذلك بحلول أغسطس  

، أيهما أقرب. يجب على المالك تزويد 2025أغسطس  9د النهائي في االختبار في غضون عام واحد أو بحلول الموع

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-briefing-march-2020.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-in-home-bro.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-in-home-bro.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-in-home-bro.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/turnover-vacancy-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/turnover-vacancy-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-in-home-bro.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-in-home-bro.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-in-home-bro.pdf
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وكان   1978و  1960المستأجر بنتائج االختبار. يجب أيًضا تلبية هذا المتطلب إذا كان المبنى اإليجاري قد تم بناؤه بين عامي 

 المالك على علم فعلي بوجود الطالء المحتوي على الرصاص. 
 

 2004لعام  1بطلب للحصول على إعفاء من تطبيق القانون المحلي  تقدم
 

إذا كان مالك العقار يعتقد أن مبناه أو إحدى الوحدات الفردية خاليان من الطالء المحتوي على الرصاص أو كان يرغب في  
ل تقييم مخاطر معتمد من إجراء أعمال الحد من الرصاص للتأكد من ذلك، يمكن أن يقوم المالك باالستعانة بمفتش أو مسؤو

إلجراء اختبار من أجل تحديد ما إذا كان هناك طالء يحتوي على الرصاص في مبانيه والعمل بشكل استباقي   EPAوكالة 

أعاله بخصوص متطلب اختبار الوحدات  4لتقليل المسؤوليات المرتبطة بالطالء المحتوي على الرصاص. انظر النقطة رقم  

 . 2025اؤه بحلول العام اإليجارية الذي يجب إجر

 
إذا كشف االختبار عن وجود طالء محتٍو على الرصاص، يمكن أن يقوم المالك باالستعانة بشركة متخصصة في الحد من   

على    1إلزالة الطالء المحتوي على الرصاص أو تطويقه أو تغليفه. ينص القانون المحلي  EPAالرصاص معتمدة من وكالة 

المحدث الخاص   طلب اإلعفاء قانون بناًء على تقديم نتائج االختبارات والوثائق المطلوبة. يتضمناإلعفاء من بعض أحكام ال
تقدم  األسئلة الشائعةبإصدار نشرة تتضمن  HPDمشفوعة بقسم. قامت اآلن تعليمات تفصيلية وإقرارات كتابية  HPDبإدارة 

 معلومات أكثر تفصياًل حول عملية التقدم بطلب اإلعفاء. 
  

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-ll1-exemption-application.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-ll1-exemption-application.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-ll1-exemption-application.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/exemption-faqs.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/exemption-faqs.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/exemption-faqs.pdf
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 ______________________________________________________________________ 

تمويًلا   HPDتتضمن اآلن برامج قروض اإلصًلح متوسط المستوى للمباني القديمة الخاصة بإدارة 

 إلصًلحات الطًلء المحتوي على الرصاص 

جة إلى إصالح/استبدال ألنظمة المباني الكبرى، يوجد وحدات أو أكثر بحا 3بالنسبة لمالك المباني القائمة التي تحتوي على 

 يوفران تموياًل ميسور التكلفة ألعمال اإلصالح:  HPDبرنامجا قروض خاصان بإدارة  

%( من  3قروًضا لإلصالح منخفضة الفائدة )تصل إلى  (HRPبرنامج قروض إصًلح اإلسكان متعدد األسر )يوفر  •

أجل استبدال األنظمة الكبرى للمباني، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، استبدال األسقف والنوافذ و/أو  
وإصالح شقوق المالط( وإجراء  11األعمال التي تُجرى على أغلفة المباني الخارجية )وفقًا للقانون المحلي 

صفحة   أنظمة التدفئة و/أو األنظمة الكهربية و/أو أنظمة السباكة. لالطالع على التفاصيل، يُرجى زيارةتطويرات ب
 .HRPالويب الخاصة ببرنامج 

قروًضا دون فائدة وقابلة لإلعفاء من سدادها كليًا أو   (GHPPبرنامج الحفاظ على المساكن الصديقة للبيئة )يوفر  •

جزئيًا من أجل تمويل التحسينات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهالك المياه، إلى جانب توفير قروض 
ال  %( واجبة السداد لتمويل تطويرات األنظمة المطلوبة، بما في ذلك على سبيل المثال3منخفضة الفائدة )تصل إلى  

ويجب أن تتضمن نطاقات العمل الخاصة بالمشاريع تدابير خاصة    الحصر، استبدال األسقف والنوافذ والغاليات.
% على األقل من استهالك الطاقة )التدفئة والكهرباء( السنوي، 20بكفاءة استخدام الطاقة التي يُتوقَع أن توفر نسبة 

صفحة   لالطالع على التفاصيل، يُرجى زيارة   ات استهالك الطاقة.وفقًا لما تحدده معاينة يجريها طرف ثالث لمستوي
 .GHPPالويب الخاصة ببرنامج 

( التي أطلقتها المدينة، يقدم أيًضا  Lead-Free NYCاص بمدينة نيويورك )اآلن، من خالل جزء من مبادرة التخلص من الرص

دوالر لكل وحدة سكنية من أجل الحد من الطالء   10000كال البرنامجين تموياًل بال فائدة وقاباًل لإلعفاء من سداده يصل حتى 

ن خالل هذه المبادرة، يحصل المالك  . م1960المحتوي على الرصاص، وذلك للمباني اإليجارية المؤهلة المبنية قبل عام  

على المساعدة في جعل مبانيهم أكثر أمانًا وسالمة للمستأجرين الحاليين والمستقبليين وفي االمتثال لمتطلبات القانون المحلي  
  الخاص بالرصاص لمدينة نيويورك.

 
 سع لإلصالح متوسط المستوى.مع نطاق عمل أو فقطيُتاح التمويل من أجل الحد من الرصاص من خالل هذه البرامج  

 
 . hpdpres@hpd.nyc.govلمعرفة المزيد، يُرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني 

___________________________________________________________________________ 

 تذكيرات:
 

ات عبر  نظام تسجيل العقار انقضى الموعد النهائي للتسجيل السنوي ولكن ال يزال بإمكانك تسجيل عقارك في تسجيل العقار:
  ، يمكنك التحقق عبر2021- 2020إذا لم تتلق تأكيًدا بتسجيل عقارك السنوي لعام   .HPDالخاص بإدارة  (PROSاإلنترنت )

HPDONLINE  أو عبر حسابك على PROS  صفحة الويب  للتحقق من صحة تسجيلك. لألسئلة، يُرجى الذهاب إلى
 ( Register@hpd.nyc.govواصل مع وحدة المساعدة في التسجيل عبر البريد اإللكتروني)أو الت HPDالخاصة بإدارة 
  بالحضور شخصيايُرجى العلم بأن مكاتبنا ليست مفتوحة حاليًا للمساعدة في التسجيل  (.7000-863-212)أو عبر الهاتف 

 COVID-19 بسبب فيروس 

  تقرير سنوي بشأن بق الفراش يتعين على مالك العقارات متعددة الوحدات تقديمتقديم التقرير السنوي بشأن بق الفراش:   
  ديسمبر. 31ديسمبر وتنتهي في   1(. تبدأ فقرة التقديم في HPDإلى إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها بمدينة نيويورك )

صفحة الويب الخاصة   أو يُرجى زيارة  2020أكتوبر لعام  نشرةيُتاح المزيد من المعلومات حول تقديم تقرير بق الفراش في 

   .HPDبإدارة 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/multifamily-housing-rehabilitation-loan-program-hrp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/multifamily-housing-rehabilitation-loan-program-hrp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/multifamily-housing-rehabilitation-loan-program-hrp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/multifamily-housing-rehabilitation-loan-program-hrp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/multifamily-housing-rehabilitation-loan-program-hrp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/multifamily-housing-rehabilitation-loan-program-hrp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
mailto:hpdpres@hpd.nyc.gov
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
mailto:register@hpd.nyc.gov
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2020-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
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 COVID-19  منع انتشار فيروس  
 

يشكل تهديًدا خطيًرا لمدينتنا، ونحن بحاجة إلى مساعدتك لتذكير أهالي نيويورك بالبقاء يقظين  COVID-19 ال يزال فيروس 

بشأن اتباع االحتياطات المالئمة. لقد أحرزنا تقدًما كبيًرا خالل األشهر العديدة الماضية، ولكن الزيادة األخيرة في معدالت 
  اإلصابة تُظهر أننا ال يمكننا التساهل اآلن.

 
يُرجى مراجعة مخططات المعلومات البيانية أدناه ومشاركتها مع المستأجرين والمشرفين. فهي تقدم نصائح مفيدة حول كيفية 

الحفاظ على السالمة ومنع االنتشار في األجزاء المختلفة للمبنى السكني: الردهة وغرفة الغسيل والحديقة وغرفة المعيشة  
  الملصق أو المنشور في المبني الخاص بك بحيث يستطيع السكان رؤيته. والمطبخ والحمام.  نحن نحثك على وضع

 
  [تنزيل المنشور ]   [تنزيل الملصق ]

 
. لمزيد من المعلومات، يُرجى COVID-19 نحن نحتاج إلى العمل معًا، اآلن أكثر من أي وقت سابق، لوقف انتشار فيروس 

لطلب نسخة مطبوعة من الملصق، يُرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني  .spread-the-nyc.gov/preventزيارة 

c.govhpdcomm@hpd.ny 
 
 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/covid-19-inforgraphic-poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/covid-19-inforgraphic-poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/covid-19-inforgraphic-poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/covid-19-inforgraphic-pamphlet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/covid-19-inforgraphic-pamphlet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/covid-19-inforgraphic-pamphlet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/help-prevent-the-spread-covid-19.page
mailto:hpdcomm@hpd.nyc.gov

