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تعديل تعريف الطالء المحتوي على  : 2019لسنة  66معلومات عن تنفيذ القانون المحلي رقم 

 من قانون صيانة المساكن  14الرصاص بموجب المادة 

هذه الوثيقة ليست بيانًا كامالً عن مسؤوليات مالكي المباني  . إعالمية فقط وال تشكل مشورة قانونيةهذه الوثيقة ألغراض 

للحصول عىل معلومات حول امتثال الطالء المحتوي عىل    .المتعلقة بالطالء المحتوي على الرصاص أو أي موضوع آخر

ي مدينة نيويورك 
، المعروف أيضا باسم القانون المحىلي   2003لعام الرصاص بموجب قانون منع تسمم األطفال بالرصاص ف 

ام المالك بمعالجة مشكالت الطالء المحتوي عىل الرصاص، ُيرجى االنتقال إىل الموقع  1)القانون المحىلي   2004لعام  1 ( والت  

ي إلدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها
ون   . paint-based-www.nyc.gov/lead اإللكت 

ي    28من الباب   11اعتمدت إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها تعديالت عىل الفصل 
 
من قواعد مدينة نيويورك، بما ف

ي 
 
التعديالت على الفصل  . 2021ديسمبر  1ذلك تعريف معدل للطالء المحتوي عىل الرصاص.  يرسي التعريف المعدل ف

، الذي ينص (66القانون المحلي ) 2019لعام  66المحلي رقم  من قواعد مدينة نيويورك تنفذ القانون 28من الباب  11

على تعريف معدل للطالء المحتوي على الرصاص عندما تصدر إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها قاعدة تنص على أن  

فقة  واحدة على األقل بالموا( PCS)الفيدرالية قدمت وثيقة خصائص أداء ( HUD)وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية 

ملغم من الرصاص لكل سنتيمتر   0.5 المختبرة عند المستوى( XRF)على محلل فلورية األشعة السينية المتاحة تجاريا 

وقد اعتمدت وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية وثيقة خصائص األداء التي تنص على استخدام محلل فلورية األشعة  . مربع

 0.5الختبار الطالء المحتوي على الرصاص باستخدام مستوى اإلجراء ( Pb200iحاليًا نموذج الكشف من فيكن )السينية 
ولذلك، عدلت إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها قواعد الطالء المحتوي على  . ملغم من الرصاص لكل سنتيمتر مربع

المحتوي على الرصاص،  الرصاص لتشمل بيانا حول موافقة وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية ودمج التعريف المعدل للطالء 

ف القانون المحلي رقم .  66كما هو مطلوب بموجب القانون المحلي   0.5"الطالء المحتوي على الرصاص بأنه  66يعر ِّ
 ".  ملغم من الرصاص لكل سنتيمتر مربع أو أكثر، كما يحدده التحليل المختبري، أو محلل فلورية األشعة السينية

 جهاز اختبار فلورية األشعة السينية وثيقة خصائص األداء المعتمدة ل

ي ديسمتى 
ية عىل وثيقة خصائص األداء لنموذج الكشف من فيكن 2020ف    Pb200i، وافقت وزارة اإلسكان والتنمية الحض 

ة عند مستوى إجراء  لنموذج الكشف من فيكن    2020.  وفقا لوثيقة خصائص األداء لشهر ديسمتى  ²ملغم/سم 0.5المختتى

Pb200i  ة : ²ملغم / سم 0.5عند مستوى   المختتى  ، تصنف نتائج فلورية األشعة السينية عىل النحو التاىلي

 ²ملغم/سم 0.6إذا كانت أكتى من أو تساوي  موجب •

    ²ملغم/ سم 0.4إذا كانت أقل من أو يساوي  سالب •

ض إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها أن السطح الذي تبلغ  ²ملغم/سم 0.5إذا كانت تساوي  حاسمه • . ستفت 

هو طالء محتوي عىل الرصاص استنادا إىل   ²ملغم/سم 0.5نتيجة اختبار فلورية األشعة السينية الخاصة به 

 . توي عىل الرصاصالتعريف ما لم يظهر تحليل عينة رقاقة الطالء أن النتائج سلبية للطالء المح

 الجدول الزمني للتنفيذ 

، يجب إجراء جميع اختبارات الطالء المحتوي عىل الرصاص باستخدام أداة تحليل فلورية  2021ديسمتى  1ابتداء من  

ملغم /   0.5عند مستوى إجراء ( Pb200iاألشعة السينية مع وثيقة خصائص أداء معتمدة )حاليا نموذج الكشف من فيكن 

 مدينة نيويورك 
 إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها  

 مكتب اإلنفاذ وخدمات األحياء  

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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ية.  يؤثر هذا التغيتر عىل عمليات متعددة تتعلق بالطالء المحتوي عىل   صادرة عن ²سم وزارة اإلسكان والتنمية الحض 

ي ذلك: 
ي تؤثر عىل المالكير  والمستأجرين، بما ف 

 الرصاص الت 

 إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها مخالفة إصدار •

ي مخالفة إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها  •
 الطعن ف 

 2025بحلول أغسطس   LL1ورية األشعة السينية المطلوب من جميع الشقق الخاضعة لـ اختبار فل •

يبير  أن أسطح احتكاك النافذة   الدوران اختبار فلورية األشعة السينية المتعلق بالتحقق من االمتثال لمعدل •

 والباب ال تحتاج إىل خفض 

اض الطالء المحتوي عىل الرصاص من اف اعفاءاختبار فلورية األشعة السينية الذي أجري لتطبيقات  • ت 

 1بموجب القانون المحىلي 

 

ي تقيس مستوى   .1
ي االختبار باستخدام أجهزة تحليل فلورية األشعة السينية الت 

 
هل يمكن لمالكي العقارات البدء ف

ي وقت أبكر من  ²ملغم/سم  0.5اإلجراء 
 
 ؟ 2021ديسمبر   1ف

ي لديها وثيقة  نعم.  وبما أن هذا المعيار أكتر رصامة من 
، سيتم قبول نتائج االختبار من األدوات الت  المعيار الحاىلي

ية عند مستوى إجراء  وتم إعادة   ²ملغم/سم 0.5خصائص أداء معتمدة صادرة عن وزارة اإلسكان والتنمية الحض 

  1ينية هذه قبل . يمكن استخدام نتائج اختبار فلورية األشعة الس ²ملغم/سم  0.5برمجتها لالختبار عند مستوى إجراء 

ض وجود    2021ديسمتى  لعمليات االختبار مثل الطعن عىل مخالفات إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها حيث يفت 

واإلعفاءات )انظر  31( واالمتثال للقانون المحىلي  621و 616الطالء المحتوي عىل الرصاص )أوامر المخالفات رقم 

ي قسم اإلعفاءات(. حالًيا 
، جهاز تحليل فلورية األشعة السينية الوحيد المعتمد لالختبار عند مستوى  التحذير أدناه ف 

كة المصنعة  -  ²ملغم/سم  0.5اإلجراء  مج مرة واحدة بشكل مناسب من قبل الشر هو نموذج الكشف من فيكن    -متى

Pb200i . 

  ²ملغم/سم 0.4بار هي ولكن نتيجة االخت  ²ملغم/سم 1.0إذا كان االختبار يجري اآلن باستخدام جهاز يقيس بمعيار  .2

ي استخدام هذه النتيجة لتلبية المعيار الجديد بعد 
 ؟ 2021ديسمبر  1أو أقل، هل يمكنت 

الختبار مستويات أقل من  ²ملغم /سم 1.0ال.  لم يثبت اختبار أداة تحليل فلورية األشعة السينية عند مستوى إجراء  

ي الطالء بدقة كما فعل جهاز تحليل فلورية األ 
شعة السينية ذو وثيقة خصائص أداء معتمدة من وزارة اإلسكان الرصاص ف 

ية تمت برمجتها عند مستوى إجراء   .  وقد أصدرت ألداة نموذج الكشف من فيكن  ²ملغم / سم 0.5والتنمية الحض 

Pb200i  ولكن يجب إعادة برمجتها من    ²ملغم/ سم 0.5وثيقة خصائص أداء معتمدة لالختبار عند مستوى اإلجراء

كة المصنعة لالختبار بدقة عند مستوى اإلجراء هذا.   قبل   الشر

 مخالفات إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها

تجري إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها حالًيا عمليات فحص للطالء المحتوي عىل الرصاص كلما كان هناك تفتيش  

ي فيها الطفل دون سن السادسة 
ي األسبوع، وقد تم بناء المبت  قبل عام ساعات أو أكتر  10لوحدة يقض 

ي معظم  1960ف 
.  ف 

ي لوحظ فيها تقشتر الطالء ، يتضمن فحص إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها اختبار فلورية األشعة السينية 
الحاالت الت 

عمليات   وتطويرها، سوف تجري إدارة الحفاظ عىل المساكن 2021ديسمتى   1لألسطح المطلية المعرضة للتلف.  ابتداًء من 

ية وإعادة برمجته لالختبار عند   Pb200iالتفتيش باستخدام نموذج الكشف من فيكن  المعتمد وزارة اإلسكان والتنمية الحض 

.  سيتم إصدار المخالفات باستخدام التعريف الجديد للطالء المحتوي عىل الرصاص  ²ملغم/ سم 0.5مستوى اإلجراء  

 لجهاز. استنادا إىل القراءات من هذا ا 

ي ستصدرها إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها إذا كانت قراءة فلورية األشعة السينية  .1
  0.5ما المخالفة الت 

    ؟²ملغم/سم
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ية ألداة اختبار فلورية األشعة السينية لنموذج   وفقا لوثيقة خصائص األداء المعتمدة من وزارة اإلسكان والتنمية الحض 

غتر حاسمة عند اختبارها باستخدام أداة معاد برمجتها. ستصدر إدارة   ²لغم/ سمم  0.5فيكن، يتم تصنيف نتيجة 

ولكنها   ²ملغم / سم   0.5الحفاظ عىل المساكن وتطويرها مخالفة الختبار مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص عند 

ي ستحدد أن
ي المخالفة من خالل توفتر نتائج تحليل رقاقة الطالء الت 

. ال يمكن   تسمح للمالك بالطعن ف  ي الطالء سلتى

ي المخالفة الصادرة عند مستوى 
 . ²ملغم / سم 0.5للمالك تقديم اختبار فلورية األشعة السينية للطعن ف 

إىل إصدار مخالفة الطالء المحتوي عىل الرصاص   ²ملغم/سم  0.4هل ستؤدي قراءة فلورية األشعة السينية البالغة  .2

    من إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها؟

 هي أقل من عتبة التعريف إلصدار مخالفة الطالء المحتوي عىل الرصاص.   ²ملغم/سم  0.4ال. والنتيجة عند أو أقل من 

إىل إصدار مخالفة الطالء المحتوي عىل   ²ملغم/سم  0.6هل ستؤدي قراءة فلورية األشعة السينية البالغة  .3

 الرصاص؟  

أو أعىل إيجابية. عىل هذا النحو، لن يتمكن المالكون من الطعن عىل   ²ملغم/سم 0.6نعم. ستكون النتيجة عند مستوى 

.  ²ملغم/سم  0.6مخالفة صدرت عند مستوى  ي
 أو أعىل مع تحليل رقاقة طالء أو اختبار فلورية األشعة السينية إضاف 

توي عىل  )مخالفات مخاطر الطالء المح 616هل سيطلب من مالكي العقارات الطعن عىل أمر مخالفة رقم  .4

ضة( الصادر قبل   ؟   ²ملغم / سم 0.5مع قراءة فلورية األشعة السينية أقل من   2021ديسمبر   1الرصاص المفب 

ي صدرت عىل شكل أمر رقم  للمخالفات
، سيتمكن مالكو العقارات من الطعن عىل  2021ديسمبر   1قبل  616الت 

وي عىل الرصاص.  يجب عىل مالكي العقارات  كتعريف للطالء المحت  ²ملغم/سم  1.0المخالفة باستخدام مستوى 

ملغم /   1.0استخدام اختبار فلورية األشعة السينية الذي يتم إجراؤه بواسطة أداة تم تعيينها إىل مستوى اإلجراء البالغ 

ي مخالفات ما قبل  ²سم
 .  2021ديسمتى  1للطعن ف 

 دوران 

ي مساكن اإليجار قبل عام 
بموجب القانون إجراء وتوثيق تفتيش عند الدوران   1960ويطلب من جميع مالكي العقارات ف 

ِلب منهم الحد من أسطح االحتكاك المطلية بالنوافذ واألبواب عند أول دوران منذ  
ُ
)الشغور، قبل إعادة اإلشغال(، وقد ط

ي الشقة عند كل دوران،  إىل 2004أغسطس 
 وإصالح مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص عىل أي سطح مطىلي آخر ف 

امات األخرى. إذا كنت بحاجة إىل مزيد من المعلومات حول هذا المطلب، راجع صفحة الويب الخاصة بنا:   جانب االلت  

paint-based-www.nyc.gov/lead .   

إذا لم يكن مالك العقار يقوم بعمليات تفتيش دوران ألن االختبار السابق أشار إىل عدم وجود طالء قائم محتوي   .1

 الرصاص ، هل سيتعي   عىل المالك إجراء االختبار مرة أخرى عند مستوى اإلجراء الجديد؟ 

 

 

حالة اإلعفاء عند   ²ملغم/سم  1.0 ، تفقد أي وحدة تم منحها إعفاء تحت مستوى اإلجراء 2021ديسمتى  1ابتداًء من  

أول دوران لتلك الوحدة ويجب أن تؤدي متطلبات الدوران وكذلك اإلبالغ عن ذلك الدوران إىل إدارة الحفاظ عىل 

المساكن وتطويرها إللغاء اإلعفاء. وسيطلب من المالك تقديم طلب إعفاء جديد للوحدة ومنحه حالة إعفاء جديدة  

دا إىل االختبار الذي أجري باستخدما جهاز تحليل فلورية األشعة السينية الذي تم تعيينه إىل  "خالية من الرصاص" استنا

)انظر القسم أدناه بشأن اإلعفاءات لمزيد من المعلومات( من أجل عدم القيام بأنشطة   ²ملغم/سم 0.5مستوى اإلجراء  

 الدوران المطلوبة.   

ح كامل لمتطلبات الدوران عىل صفحة الويب الخاصة بنا:  يمكنك العثور عىل عينات نماذج لتوثيق الدوران  وشر

paint-based-www.nyc.gov/lead . 

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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 (31االمتثال للقانون المحلي )جميع الوحدات  -متطلبات اختبار فلورية األشعة السينية 

ي مساكن اإليجار قبل  يجب إجراء اختبار فلورية األشعة السي 
ي جميع الوحدات وتوثيقه من قبل جميع مالكي العقارات ف 

نية ف 

ة من عام  1960عام  ي بنيت خالل الفت 
ي جميع المساكن الت 

حيث يكون المالك عىل علم بالطالء   1978إىل عام  1960، وف 

حول هذه المتطلبات، راجع   .  إذا كنت بحاجة إىل مزيد من المعلومات2025المحتوي عىل الرصاص، بحلول أغسطس 

    paint-based-www.nyc.gov/leadصفحة الويب الخاصة بنا: 

باستخدام جهاز تحليل فلورية األشعة السينية    31إذا تم اختبار الشقة لتحديد مدى االمتثال للقانون المحىلي   .1

ة عند  ، هل سيكون هناك حاجة إىل اختبار آخر كامل للشقة عند مستوى  ²ملغم / سم 1.0مستوى إجراء المختبر

ي   ²ملغم / سم 0.5إجراء 
 
 ؟ 2021ديسمبر  1ف

ط إجراء اختبار للشقة مرة أخرى للتأكد من امتثالها للقانون المحىلي رقم 
ي القيام بذلك.  31ال يشت 

، ولكن قد ترغب ف 

( لتحديد أن  1:  ²ملغم/سم  1.0استخدام نتائج االختبار الذي تم إجراؤه عند مستوى  ، ال يمكن 2021ديسمتى  1بعد 

( ال يمكن استخدامها لتلبية متطلبات  2و 1المكونات سلبية للطالء المحتوي عىل الرصاص بموجب القانون المحىلي 

ي المالك من استكمال العمل باستخدام ممارسات العمل اآلمن.   3الدوران، و 
 ( ال تعف 

ي تم اختبارها للتوافق مع القانون المحىلي  ي
  PCSأداة مع  من قبل   2021ديسمتى  1بدءا من    31جب اختبار الشقق الت 

HUD  ي مستوى العمل
 .  ²ملغم / سم 0.5المعتمدة ف 

للتقدم بطلب للحصول عىل   31هل يمكن استخدام عمليات التفتيش عىل االمتثال بموجب القانون المحىلي  .2

 إعفاء؟ 

إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها المالكير  عىل التقدم بطلب للحصول عىل إعفاء خلو من الرصاص أو آمن  تشجع 

ي قبول  31من الرصاص بناًء عىل نتائج فحص االمتثال للقانون المحىلي 
.  ستبدأ إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها ف 

باستخدام أداة معتمدة من وزارة اإلسكان والتنمية    ²مملغم /س 0.5االختبار الذي يتم إجراؤه عند مستوى إجراء 

ي 
ية ف  . إذا كانت جميع النتائج سلبية عند اختبارها باستخدام أداة معتمدة من وزارة اإلسكان  2021نوفمتى  1الحض 

ية عند مستوى إجراء  ، يجوز للمالك التقدم بطلب للحصول عىل إعفاء خلو من  ²ملغم /سم 0.5والتنمية الحض 

ص دون مزيد من العمل.  إذا كانت هناك نتائج إيجابية )أو نتائج غتر حاسمة لم تثبت سلبية مع تحليل رقاقة  الرصا

الطالء(، قد يتقدم المالك بطلب للحصول عىل إعفاء خلو من الرصاص إذا تم عمل التخفيف عىل الحد من األسطح  

المكون.  إذا تم استخدام االحتواء أو التغليف كجزء من  اإليجابية أو غتر حاسمة إلزالة الطالء بشكل دائم أو استبدال 

، يجب عىل المالك إكمال طلب   التخفيف، يجوز للمالك التقدم بطلب للحصول عىل إعفاء آمن من الرصاص.  كتذكتر

نتائج اختبار فلورية األشعة   اإلعفاء ويجب عليه تقديم جميع المستندات المطلوبة )وهذا يشمل وثائق إضافية بخالف 

السينية( قبل أن تتحقق إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها من أن الوثائق مناسبة وكاملة من أجل الحصول عىل  

 إعفاء. 

استنادا إىل   2021ديسمتى   1قبل  31يمكن أيضا استخدام اختبار الذي أجري بموجب القانون المحىلي  مالحظه: 

ة محدودة من الزمن؛ ومع ذلك،  للتقدم بطل  ²ملغم / سم   1.0االختبار عند مستوى إجراء   ب للحصول عىل إعفاء لفت 

لم تعد سارية المفعول عند الدوران  ²ملغم/سم 1.0فإن اإلعفاءات الممنوحة عىل أساس االختبار عند مستوى اإلجراء 

 انظر القسم أدناه حول اإلعفاءات لمزيد من المعلومات.  -

 االعفاءات 

ارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها للحصول عىل إعفاء من بعض أحكام القانون  يجوز لمالكي العقارات تقديم طلب إىل إد

ي تعريف الطالء المحتوي عىل الرصاص عىل اإلعفاءات المقدمة استنادا إىل اختبار فلورية  1المحىلي رقم 
.  سيؤثر التغيتر ف 

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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ي  .  يمكن العثور عىل ط²ملغم /سم   1.0األشىع السينية الذي أجري عند مستوى إجراء 
ون  لب اإلعفاء عىل الموقع اإللكت 

   paint-based-www.nyc.gov/leadإلدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها عىل: 

ي مستوى اختبار الطالء المحتوي عىل الرصاص؟ .1
 
ي الحاىلي بناء عىل التغيب  ف

  ماذا سيحدث إلعفائ 

ي أو بعد   ²ملغم/سم  1.0إعفاءات تمنح عند مستوى إجراء لن تشي أي 
 .  2021ديسمتى  1عىل أول دوران يحدث ف 

 كيف ستعمل عملية إلغاء اإلعفاء؟  .2

ي الشقق المعفاة )إما تمنح بشكل  
م المالكون بإخطار إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها عند حدوث دوران ف  يلت  

المبت  بموجب إعفاء واحد(.  ستقوم إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها بإخطار فردي للوحدة أو تمنح لوحدات  

ي أكتوبر / نوفمتى 
بقائمة بإعفاءاتهم الحالية الصادرة عن اإلدارة وستوفر لهم معلومات حول العملية   2021المالكير  ف 

عىل المساكن وتطويرها بنشر النموذج  المتعلقة بكيفية إبالغ اإلدارة بالدوران عند حدوثه. كما ستقوم إدارة الحفاظ 

المطلوب الذي يجب عىل مالكي النموذج استخدامه لعملية اإلبالغ هذه عىل صفحة الويب الخاصة بها. عندما تتلف   

إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها إشعارا بدوران من مالك عقار، أو إذا علمت اإلدارة بالدوران، فستقوم بإلغاء  

اعتباًرا من تاريــــخ الدوران، عىل الرغم من إصدار إشعار من إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها باإللغاء، اإلعفاء. ولكن 

ي ذلك متطلبات ذلك الدوران. ترسل إدارة الحفاظ عىل  1للقانون المحىلي   فإن الوحدة تخضع مرة أخرى
، بما ف 

 كيفية التقدم بطلب للحصول عىل إعفاء جديد. المساكن وتطويرها إشعارا باإللغاء إىل المالك مع معلومات حول  

أداة مع وثيقة باستخدام  ²ملغم / سم 0.5يجوز للمالك تقديم طلب إعفاء جديد مع إنجاز االختبار عند مستوى إجراء 

ية عند مستوى اإلجراء هذا وأي عمل تخفيف يتم االنتهاء   خصائص اإلداء المعتمدة من وزارة اإلسكان والتنمية الحض 

 سب االقتضاء للحصول عىل اإلعفاء. منه ح

ي  .3
 
ي تخضع للدوران )تصبح شاغرة( بعد 2021ديسمبر  1هل لن يرسي اإلعفاء ألي شقة شاغرة ف

، أم أن الشقة الت 

ي ذلك التاري    خ، هل سيبق   
 
ذلك التاري    خ لن يكون لها إعفاء ساري المفعول؟ إذا تم تأجب  شقة ولكن لم يتم شغلها ف

    اإلعفاء؟

ي  2021ديسمبر   1تاري    خ إشغال إيجاري جديد بعد  أي شقة ذات
( لن يشي  2021ديسمتى  1)وبالتاىلي شاغرة ف 

ا، ويجب عىل المالك إخطار إدارة الحفاظ عىل  2021ديسمتى  1إعفائها اعتباًرا من 
ً
ي الحق

أو تاريــــخ الشغور ، أيهما يأن 

ي تخضع   لمتطلبات الدوران )بالنسبة للوحدة  المساكن وتطويرها بهذا الدوران. وتخضع الوحدة مرة أخرى لالمتثال
الت 

ي أي اختبار طالء يحتوي عىل   1للدوران( وجميع متطلبات القانون المحىلي 
ا. يجب ف 

ً
ي أعفيت منها سابق

األخري الت 

  0.5الرصاص يتم إجراؤه لضمان االمتثال لمتطلبات الدوران أو لتقديم إعفاء جديد استخدام مستوى اإلجراء الجديد 

للطالء المحتوي عىل الرصاص واختباره بواسطة أداة فلورية األشعة السينة مع وثيقة خصائص أداء    ²سم  / ملغم 

 معتمدة من إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها عند مستوى اإلجراء هذا. 

ي قبول طلبات اإلعفاء لالختبار المكتمل عند مستوى اإل  .4
 
جراء  مت  ستبدأ إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها ف

 ؟²ملغم/سم   0.5

ي تشمل االختبار عند مستوى إجراء 
ي قبول طلبات اإلعفاء الت 

ملغم /   0.5ستبدأ إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها ف 
باستخدام أداة ذات وثيقة خصائص أداء معتمدة من إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها عند مستوى اإلجراء   ²سم

ي 
ذلك، قد يبدأ أصحاب العقارات االختبار عىل مستوى اإلجراء الجديد قبل هذا التاريــــخ  .  ومع 2021نوفمتى    1هذا ف 

 .   ²ملغم/سم  0.5مع إعادة برمجة أداة معتمدة لالختبار عىل مستوى العمل الجديد من 

من قبل إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها   ²ملغم/سم 1.0هل سيستمر قبول اإلعفاءات عند مستوى إجراء  .5

 ؟ 2021ديسمبر  1بعد 

ي قبول الطلبات عند مستوى اإلجراء 
مارس   1حت    ²ملغم/سم  1.0ستستمر إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها ف 

لن تخضع الوحدة   ال  و  2021ديسمتى  1قبل   ²ملغم/سم 1.0تم إجراء االختبار عند مستوى إجراء   فقط إذا  2022

، أي إعفاءات تمنح قبل 2022مارس    1للدوران قبل    ²ملغم/سم 1.0عىل مستوى إجراء  2021ديسمتى  1.  للتذكتر

http://www.nyc.gov/lead-based-paint
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  1.0. أي إعفاءات تمنح عىل مستوى إجراء 2021ديسمتى  1صالحة فقط حت  يتم إخالء الوحدة عند أول دوران بعد 

بف  سارية المفعول حت  أول دوران. وقد تكون الوحدة قد منحت  ست   2022مارس  1و 2021ديسمتى  1بير    ²ملغم/سم

ي هذا القسم لمزيد من    2و 1إعفاء فرديا أو ربما منح اإلعفاء لوحدات المبت  ككل بموجب إعفاء واحد. راجع السؤالير   
ف 

  1.0ى اإلجراء المعلومات حول عملية إبالغ إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها بدوران الوحدة المعفاة عند مستو 

 .  ²ملغم/سم


