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   )LL 03/2020(نُقحت في 
 بلدیة مدینة نیویورك 

 إدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا 
 )DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT( 

 القانون التابع لمكتب اإلنفاذ وخدمات األحیاء قسم إنفاذ 
 )(OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES 

DIVISION OF CODE ENFORCEMENT) ( 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 أمر إصدار السجالت
 اإلدارة/ المالك:السید وكیل 

 (الموعد المحدد بنسختك من "أمر إصدار السجالت")،قبل  ) في أوHPDأنت مطالب بأن تقدم إلدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا (
 2003نسًخا من السجالت الالزم االحتفاظ بھا بموجب قانون حمایة األطفال من التسمم بالرصاص في مدینة نیویورك لسنة 

من قوانین مدینة نیویورك  28من الباب  11، بصیغتھ المعدلة) ووفقًا للفصل 2004لسنة  1بالقانون المحلي رقم  (المعروف أیًضا
)28 RCNY Chapter 11(العنوان المحدد بنسختك من "أمر إصدار السجالت".  إلى حتى الوقت الراھن 2010 ) بدًءا من سنة 

 
)، COMMISSIONER’S ORDER TO ABATE, COTAللوحدة المعنیة بأمر المفوض بالتخفیف (یأتي أمر إصدار السجالت ھذا استجابة 

استجابة للوحدة المعنیة  أو ) DEPARTMENT OF HEALTH AND MENTAL HYGIENEأي مفوض إدارة الصحة والسالمة العقلیة (
 السجالت (راجع نسختك من "أمر إصدار السجالت" لمعرفة أیھما ینطبق).  بتدقیق

 
التي تقدمھا. احتفظ بنسخة من ھذا النموذج وأي إفادات أي إفادات وإعادة إرسالھا وإرفاقھا بنسخ من السجالت الداعمة  إكمال    علیك

 وسجالت تقدمھا. یجب تسلیم السجالت شخصیًا أو إرسالھا عبر البرید المسجل بعلم الوصول إلى: 

Department of Housing Preservation and Development 
94 Old Broadway, 7th Floor 

New York, NY 10027 

Attn: COTA/Record Audit Unit 

فاظ یمكنك توجیھ األسئلة المتعلقة بأمر إصدار السجالت ھذا إلى الوحدة المعنیة بأمر المفوض بالتخفیف/ تدقیق السجالت التابعة إلدارة الح
 ).212( 863-5806الرقم  على المساكن وتطویرھا من خالل االتصال على

تصل     2056.4-27 §اإلداري سیؤدي عدم االمتثال ألمر إصدار السجالت ھذا إلى تحریر مخالفات وفرض غرامات مدنیة بموجب القانون 
 دوالر في حالة عدم االمتثال للمادة رقم  5,000دوالر إلى  1,000دوالر، وغرامات تتراوح من   1,500إلى 

 . 2056.7-27 § دوالر في حالة عدم االمتثال للمادة رقم  1,000، وما یصل إلى  27-2056.17 § 
 

 الح مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص.ربما تتعرض أیًضا لغرامات مدنیة جراء التقصیر في أداء العمل المطلوب إلص

 تنبیھ للُمالك الُجدُد
م لك المالك السابق الوثائق الالزم االحتفاظ بھا، فعلیك تقدیم الوثائق ا لمطلوبة عن السنة  إذا امتلكت المبنى خالل فترة التدقیق المفروضة، ولم یُقدِّ

من صك الملكیة. إذا كان ھذا ینطبق علیك، فأعد إرسال "إفادة بالسجالت المستلمة   (أو السنوات) الفعلیة لملكیتك وإفادة إضافیة مصحوبة بنسخة
 من المالك السابق" المستوفاة والموثَّقة من كاتب العدل (مرفقة بھذا األمر). 

 تعلیمات 
. وما لم یُذَكر خالف ذلك، السجالتكل سنة من سنوات فترة تدقیق یوجد بكل قسم من األقسام التالیة وصفاً للوثائق المطلوب تقدیمھا عن 

 فإن جمیع الوثائق تُعد مطلوبة في كل فئة. 

، حین یُذَكر مصطلح "یُقیم" فیُقَصد بھ طفالً دون سن السادسة یعیش في وحدة 2020ینایر/ كانون الثاني،   1ملحوظة ھامة: اعتباًرا من 
ساعات على األقل أسبوعیًا في مثل ھذه   10سادسة یقضي بشكل روتیني ، أو طفل دون سن ال1960سكنیة في أحد المباني المبنیة قبل عام 

 الوحدة السكنیة. 
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 القسم األول: تدقیق توزیع اإلخطارات السنویة والفحوصات

 إثبات تسلیم اإلخطار السنوي لساكن كل وحدة سكنیة 1.1

(المرفقة بھذا األمر) المستوفاة والموثَّقة من كاتب العدل مع نسخة  "إفادة بتسلیم اإلخطار السنوي" . أ 
 نموذجیة من اإلخطار السنوي الذي تم تسلیمھ. 

قائمة كاملة بعنوان المبنى ورقم كل وحدة سكنیة وتاریخ التسلیم إلى كل وحدة سكنیة أو تاریخ إشعار البرید  . ب 
 اإللكتروني الُمرَسل إلى كل وحدة سكنیة. 

في حالة كانت أي من الوحدات السكنیة معفاة من افتراض اشتمالھا على الطالء المحتوي  المذكور أدناه مطلوباً فقطالبند "ج" 
 نظًرا إلى الشروط المذكورة في الفقرة أدناه:  (a)2056.5-27§على الرصاص كما ھو منصوص علیھ في القانون اإلداري  

حاصلة على إعفاء الخلو من الطالء المحتوي على الرصاص من إدارة قائمة كاملة بأي وحدات سكنیة في المبنى  . ج 
) ویكون ھذا اإلعفاء ساریًا في أثناء فترة التدقیق؛ وقائمة كاملة بالوحدات HPDالحفاظ على المساكن وتطویرھا ( 

المالك مطالبًا بتقدیم  السكنیة التعاونیة أو المشتركة التي یشغلھا المالك/ المساھم في أثناء فترة التدقیق، حیث لم یكن 
 إخطارات سنویة إلى ھذا المالك/ المساھم. ال بد من توقیع المالك على أي من ھذه القوائم.

 رد ساكني الوحدات السكنیة على اإلخطار السنوي  2.1

قائمة بالوحدات السكنیة مع توضیح ما إذا كانت الوحدة السكنیة ردت على اإلخطار السنوي وسرد تفاصیل  . أ 
، بما في ذلك ما إذا كان یوجد ھناك طفالً دون سن السادسة مقیم في الوحدة بناًء على رد الساكن  ھذا الرد

 شفھیًا أو كتابیًا، أو استنادًا إلى فحص/ علم مالك العقار. 
نسخ من اإلخطار السنوي الُمستوفَى والُمعاد، في حال استالمھ. یجب أن تحتوي الوثائق على عنوان المبنى  . ب 

 السكنیة واسم الساكن وتوقیعھ والتاریخ.ورقم الوحدة 

 في حالة عدم رد أي من الوحدات السكنیة على اإلخطار السنوي:  البند "ج" المذكور أدناه مطلوباُ فقط

تاریخ محاولة الدخول للتأكد من إقامة طفل أو وجود دلیل على أن المالك كان على علم بوجود وحدة سكنیة بھا طفل  . ج 
السادسة؛ ودلیل على تقدیم إخطار كتابي یفید بالحاجة إلى الدخول إلى الوحدة بواسطة البرید المعتمد أو دون سن 

المسجل أو عن طریق البرید من الدرجة األولى المسجل بعلم الوصول؛ ونسخة من اإلخطار المرسل من المالك إلى 
 حدة سكنیة بعینھا. إدارة الصحة والسالمة العقلیة بشأن عدم التمكُّن من دخول أي و

، حین یُذَكر مصطلح "یُقیم" فیُقَصد بھ طفالً دون سن السادسة یعیش في وحدة سكنیة في أحد  2020ینایر/ كانون الثاني،  1اعتباًرا من 
 السكنیة.  ساعات على األقل أسبوعیًا في مثل ھذه الوحدة 10، أو طفل دون سن السادسة یقضي بشكل روتیني  1960المباني المبنیة قبل عام 

 
 تقاریر الفحوصات السنویة التي تُجَرى وفقًا لرد الساكنین على اإلخطارات السنویة  3.1
المستوفاة والموثَّقة من كاتب بالفحوصات السنویة بشأن مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص"  "إفادة . أ 

 (مرفقة بھذا األمر). العدل
السكنیة التي خضعت للفحص، شاملة بیانًا یفید بما إذا كان نسخ من تقاریر الفحص الخاصة بالوحدات  . ب 

 ھناك تقشیر في الطالء أم ال على جمیع األجزاء التي فُِحَصت بصریًا، أو ما شابھ من الوثائق.

 في حالة عدم التمكن من دخول وحدة سكنیة إلجراء الفحص: البندان "ج" و"د" المذكوران أدناه مطلوبین فقط

بعدم التمكُّن من الدخول إلجراء الفحص السنوي بشأن مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص"  "إفادة . ج 
 المستوفاة والموثَّقة من كاتب العدل (مرفقة بھذا األمر).
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ال . د  الُمقدَّم إلى الساكن إلخباره بالحاجة إلى دخول  وحدة، أو وثیقة مماثلة، وسجل یثبت محاوالت نسخ من اإلخطار الكتابي 
 الدخول وأسباب فشل الدخول.

القسم الثاني: تدقیق العمل الُمنفَّذ لتصحیح ما وقع من مخالفات تجاه مخاطر 
 الطالء المحتوي على الرصاص 

 بالنسبة للمخالفات المفتوحة حالیًا وغیر الموثقة في أثناء فترة التدقیق  1.2
  مساعدة لمعرفة ما إذا كانت توجد حالیًا مخالفات مفتوحة وغیر موثقة في أثناء فترة التدقیق، فاتصل بالوحدة المعنیة  إذا احتجت

 ). 212( 863-5806بأمر المفوض بالتخفیف/ تدقیق السجالت التابعة إلدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا على الرقم 
 موثقة تخص مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص من إدارة الحفاظ   إذا لم تكن لدیك حالیًا مخالفات مفتوحة وغیر

 على المساكن وتطویرھا في أثناء فترة التدقیق، فال یشترط علیك تقدیم أي شيء في القسم الثاني. 

 . عن كل مخالفة حالیة مفتوحة وغیر موثقة تخص مخاطر الطالء المحتوي على الرصاصما یلي  جمیعیجب على المالك تقدیم 

 ) المستوفاة والموثَّقة من كاتب العدل. (یمكن العثور على ھذه الوثیقة عبر الرابط AF-5فادة (إ . أ 
paint.page-based-information/lead-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services .( 

 Environmentalإفادة من الوكیل المعتمد لدى شركة التخفیف المعتمدة من وكالة حمایة البیئة األمریكیة ( . ب 
Protection Agency, EPA  أو إفادة الفرد الذي نفَّذ العمل لتصحیح ما وقع من مخالفة (مخالفات) بشأن مخاطر ،(

من قانون صیانة   14من المادة   2056.11-27§الطالء المحتوي على الرصاص، تبین أن العمل قد نُفِّذ وفقًا للقسم 
من قوانین مدینة نیویورك؛ وتاریخ   RCNY §11-06 28 ) والقسم Housing Maintenance Codeالمساكن (

البدء واالنتھاء من العمل؛ والعنوان ومعلومات االتصال (الھاتف أو الفاكس) للشركة المعتمدة من وكالة حمایة البیئة  
األمریكیة التي أنھت العمل (یمكن العثور على نموذج من ھذه الوثیقة عبر الرابط  

paint.page-based-information/lead-and-e/hpd/serviceshttps://www1.nyc.gov/sit .( 
نسخة من شھادة وكالة حمایة البیئة األمریكیة الخاصة بشركة التخفیف التي نفَّذت العمل لتصحیح ما وقع من  . ج 

 مخالفة (مخالفات) بشأن مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص. 
 الوالیة لجمیع عینات الغبار السطحي المأخوذة التي توضح طریقة إعداد العینات وتحلیلھا.نسخة من التحلیل المخبري المعتمد من  . د 
إفادة من الفرد الذي أخذ عینة الغبار السطحي، تثبت تاریخ أخذ العینة وتوضح العنوان/ الوحدة السكنیة المأخوذ منھا العینة (یمكن   . ه 

الرابط   الوثیقة عبر  ھذه  نموذج من  //:information/lead-and-www1.nyc.gov/site/hpd/serviceshttps-العثور على 
paint.page-based .( 

 نسخة من شھادة تدریب الفرد الذي أخذ عینات الغبار السطحي. یجب . و 
 أن تكون شھادة التدریب ساریة حتى الفترة التي أُِخذَت فیھا عینات الغبار. 

طالء المحتوي على القسم الثالث: تدقیق األعمال غیر المخالفة التي أضرت بال 
 الرصاص أو طالء بھ رصاص غیر معروف

سجالت لجمیع األعمال غیر المخالفة التي أضرت بطالء محتٍو على الرصاص أو طالء بھ رصاص غیر  1.3
معروف على سطح أكبر من قدمین مربعین في غرفة بوحدة سكنیة یقیم فیھا طفل دون سن السادسة أو في 

 ، متضمنة توثیق ممارسات العمل المستخدمة. المناطق المشتركة من المبنى 

، حین یُذَكر مصطلح "یُقیم" فیُقَصد بھ طفالً دون سن السادسة یعیش في وحدة سكنیة في أحد  2020ینایر/ كانون الثاني،  1اعتباًرا من 
 عیًا في مثل ھذه الوحدة السكنیة. ساعات على األقل أسبو 10، أو طفل دون سن السادسة یقضي بشكل روتیني  1960المباني المبنیة قبل عام 

 
في حالة عدم اكتمال األعمال غیر المخالفة على األسطح المطلیة في شقق بھا أطفال دون    البند "أ" المذكور أدناه مطلوباُ فقط

 سن السادسة في وقت اإلصالح في أثناء فترة التدقیق: 
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"إفادة بعدم وجود أعمال أضرت بطالء محتٍو على رصاص أو طالء بھ محتوى رصاص غیر معروف   . أ 
 المستوفاة والموثَّقة من كاتب العدل (مرفقة بھذا األمر).(غیر مخالف) 

 
 أو إذا نُفِّذت مثل ھذه األعمال: 

 كل حالة من حاالت العمل. ما یلي عن  جمیعیجب على المالك تقدیم قائمة تسرد أماكن تنفیذ األعمال، وتقدیم  

إفادة من الوكیل المعتمد لشركة التخفیف أو شركة الترمیم المعتمدة من وكالة حمایة البیئة األمریكیة، أو إفادة الفرد  . ب 
الذي نفَّذ العمل لتصحیح ما وقع من مخالفات بشأن مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص، تبین أن العمل قد نُفِّذ  

من قوانین مدینة   28§ من الباب 11-06من قانون صیانة المساكن والقسم  14§ من المادة 27-2056.11وفقًا للقسم 
نیویورك؛ وتاریخ البدء واالنتھاء من العمل؛ والعنوان ومعلومات االتصال (الھاتف أو الفاكس) للشركة المعتمدة من 

ذج من ھذه الوثیقة عبر الرابط  وكالة حمایة البیئة األمریكیة التي أنھت العمل (یمكن العثور على نمو
paint.page-based-information/lead-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services .( 

 نسخة من شھادة وكالة حمایة البیئة األمریكیة للشركة التي نفَّذت العمل.  . ج 
الترمیم أو التخفیف نسخة من شھادات وكالة حمایة البیئة األمریكیة للعمال والمشرفین المسؤولین عن  . د 

 المعتمدین من وكالة حمایة البیئة األمریكیة الذین نفَّذوا العمل.
 مكان العمل الُمنفَّذ في كل غرفة متضمنًا وصفًا لھذا العمل أو فواتیر الدفع مقابل ھذا العمل. . ه 
وضح طریقة  نسخة من التحلیل المخبري المعتمد من الوالیة لجمیع عینات الغبار السطحي المأخوذة التي ت . و 

 إعداد العینات وتحلیلھا.
إفادة من الفرد الذي أخذ عینات الغبار السطحي، تثبت تاریخ أخذ العینة وتوضح العنوان/ الوحدة السكنیة المأخوذ  . ز 

منھا العینة (یمكن العثور على نموذج من ھذه الوثیقة عبر الرابط  
paint.page-based-eadinformation/l-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services .( 

نسخة من شھادة تدریب الفرد الذي أخذ عینات الغبار السطحي. یجب أن تكون شھادة التدریب ساریة المفعول  . ح 
 حتى الفترة التي أُِخذَت فیھا عینات الغبار.

 واحد: ال یُشترط البند "ط" المذكور أدناه إال في حالة عدم توطین الساكن من المسكن واستمر العمل لیوم  

تُستكَمل قوائم المراجعة عندما/ إذا ُسمح للساكنین بالدخول المؤقت إلى منطقة العمل في نھایة الیوم بعد انتھاء  . ط 
 العمل لھذا الیوم.

قدم مربع من طالء محتٍو على رصاص    100في حالة تسبب العمل الُمنفَّذ في خدش أكثر من    البندان "ي" و"ك" المذكوران أدناه مطلوبین فقط
ن العمل إزالة نافذتین أو أكثر في ھذه الوحدة:أ  و طالء بھ رصاص غیر معروف في غرفة بشقة یقیم فیھا طفل دون سن السادسة، أو تضمَّ

م إلى وزارة الصحة والسالمة العقلیة. . ي   نسخة من إخطار بدء العمل الُمستوفَّى والُموقَّع الخاص بالمالك الذي قُدِّ
ردة في اإلخطار الُمقدَّم إلى وزارة الصحة والسالمة العقلیة قبل بدء العمل، أو أي تغییرات من ھذا أي تغییرات في المعلومات الوا . ك 

 ساعة. 24القبیل إذا بدأ العمل بالفعل، خالل 
وحدة سكنیة في  ، حین یُذَكر مصطلح "یُقیم" فیُقَصد بھ طفالً دون سن السادسة یعیش في  2020ینایر/ كانون الثاني،   1ملحوظة ھامة: اعتباًرا من 
 ساعات على األقل أسبوعیًا في مثل ھذه الوحدة السكنیة.  10، أو طفل دون سن السادسة یقضي بشكل روتیني 1960أحد المباني المبنیة قبل عام  

 
 القسم الرابع: تدقیق العمل الُمنفَّذ في حالة تغیُّر ساكن أي وحدة سكنیة 

 :مطلوب من الجمیع
السكنیة"   . أ  الوحدة  بتغیُّر ساكن  المستأجر  "إفادة  أخالھا  أي وحدات سكنیة  بھا  وُمدَرج  األمر)،  بھذا  (مرفقة  والموثَّقة  المستوفاة 

 وسكنھا مستأجر جدید خالل فترة التدقیق.
 
 
 
 

 



RPO   5 2021/ 1/2نُقحت في 

 ود ضرورة إلجراء أي عمل من أجل االمتثال لمتطلبات تغییر الساكن للوحدة: في حالة عدم وج البند "ب" المذكور أدناه مطلوباً فقط

 (مرفقة بھذا األمر) المستوفاة والموثَّقة من كاتب العدل.  بعدم ضرورة األعمال المترتبة على تغیُّر الساكن" "إفادة . ب 

في حالة انتھاء العمل المنفذ امتثاالً لمتطلبات تغیُّر ساكن الوحدة السكنیة،   ال تُشترط البنود من "ج" إلى "ط" المذكورة أدناه إال 
الذي انطوى على إصالح مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص أو مخاطر الطالء المفترض احتواؤه على الرصاص؛ وإزالة  

طالء المحتوي على الرصاص من جمیع الطالء المحتوي على الرصاص عن أسطح االحتكاك لجمیع األبواب وإطاراتھا؛ وإزالة ال
أسطح االحتكاك للنوافذ أو القیام بتركیب مجرى النوافذ أو النوافذ المنزلقة أو استبدالھا؛ وجعل جمیع األرضیات المكشوفة وعتبات  

 النوافذ وآبار النوافذ مصقولة وقابلة للتنظیف: 
تمدة من وكالة حمایة البیئة األمریكیة، أو الفرد الذي نفَّذ العمل، إفادة من الوكیل المعتمد لشركة التخفیف أو شركة الترمیم المع . ج 

من الباب   §06-11من قانون صیانة المساكن والقسم  14من المادة  § (3)(a)2056.11-27 تبین أن العمل نُفِّذ وفقًا للقسم
من قوانین مدینة نیویورك؛ وتاریخ البدء واالنتھاء من العمل؛ والعنوان ومعلومات االتصال (الھاتف أو الفاكس) للشركة  28

المعتمدة من وكالة حمایة البیئة األمریكیة التي أنھت العمل (یمكن العثور على نموذج من ھذه الوثیقة عبر الرابط  
paint.page-based-information/lead-nda-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services .( 

 نسخة من شھادة وكالة حمایة البیئة األمریكیة لشركة التخفیف حیثما أمكن ذلك، أو شركة الترمیم التي نفَّذت العمل. . د 
نسخة من شھادات وكالة حمایة البیئة األمریكیة للعمال والمشرفین المسؤولین عن التخفیف، حیثما  . ه 

 لین عن الترمیم المعتمدین من وكالة حمایة البیئة األمریكیة الذین نفَّذوا العمل.ینطبق ذلك، أو المسؤو
مكان العمل الُمنفَّذ في كل غرفة، متضمنًا شرح ھذا العمل ومكونات القطع الُمستبدَلة في الوحدة السكنیة أو  . و 

 فواتیر الدفع مقابل ھذا العمل.
یع عینات الغبار السطحي المأخوذة التي توضح طریقة إعداد نسخة من التحلیل المخبري المعتمد من الوالیة لجم . ز 

 العینات وتحلیلھا. 
عثور إفادة من الفرد الذي أخذ عینات الغبار السطحي، تثبت تاریخ أخذ العینة وتوضح العنوان/ الوحدة السكنیة المأخوذ منھا العینة (یمكن ال . ح 

 ). paint.page-based-information/lead-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/servicesعلى نموذج من ھذه الوثیقة عبر الرابط  
دة تدریب الفرد الذي أخذ عینات الغبار السطحي. یجب أن تكون شھادة التدریب ساریة المفعول حتى الفترة نسخة من شھا . ط 

 التي أُِخذَت فیھا عینات الغبار.
 
 

 القسم الخامس: تدقیق متطلب االختبار الممتد لخمس سنوات. 

الوحدات السكنیة المتعددة الخالیة من الساكنین في مباني بنیت قبل  على مالكي العقارات إخضاع  2020لسنة   31یشترط القانون المحلي رقم  
أغسطس/ آب،   9، الختبار الكشف عن الطالء المحتوي على الرصاص یجریھ مقاولون معتمدون، وذلك بحلول 1960ینایر/ كانون الثاني،  1

، فیجب إتمام االختبار خالل عام واحد من اإلشغال  2020أغسطس/ آب،   9. ومع ذلك، إذا أقام طفالً دون سن السادسة في الوحدة بعد  2025
و إذا  (أو بحلول التاریخ المقرر، أیھما أقرب). المقصود بـ "إقامة طفل دون سن السادسة" في الوحدة السكنیة إذا كان الطفل یعیش في الوحدة أ

أن یحصل المالك سنویًا على ھذه المعلومات بشأن  ساعات أو أكثر أسبوعیًا في تلك الوحدة السكنیة. یتعین  10كان یقضي بشكل روتیني 
 الطفل، على األقل باعتبار ذلك جزًءا من عملیة اإلخطار السنوي للطالء المحتوي على الرصاص.

 
ء ) شخص آخر غیر المالك أو وكیل المالك أو أي مقاول ُعیِّن لتنفیذ العمل الخاّص بإصالح مخاطر الطال1یجب تنفیذ ھذا االختبار بواسطة (

 من قانون اللوائح الفیدرالیة.  40من الباب   745.226 ) شخص ُمعتَمد بصفتھ مفتًشا أو ُمقیِّم مخاطر وفقًا للقسم2المحتوي على الرصاص، و(
 
 
 
 
 
 
 



RPO   6 2021/ 1/2نُقحت في 

 مطلوب من الجمیع:
 

 الرصاص" (مرفقة بھذا األمر)"إفادة باالمتثال الختبار الطالء المحتوي على  1.5
 

نسخ من أي تقاریر فحص الرصاص أُِعدَّت بواسطة مفتش أو ُمقیِّم مخاطر معتمد من وكالة حمایة البیئة األمریكیة، التي  2.5
 تشمل األسطح أو األجزاء التي ثبت أو لم یثبت أنھا مطلیة بطالء محتٍو على الرصاص. 

 
، نسخة من شھادة وكالة حمایة البیئة صدرت للمفتش أو ُمقیِّم المخاطر  2.5في حالة تقدیم ما ذُِكر أعاله في البند   3.5

فاإلفادة التي أكملھا ذلك  2020أغسطس/ آب،  9وإذا تم االختبار بعد   المعتمد الذي أجرى الفحص وأعدَّ تقریر الفحص
 مر). المفتش أو مقیِّم المخاطر (مرفقة مع ھذا األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AF-RPO1  2020/ 1/ 29نُقحت في 

 إفادة بسجالت الطالء المحتوي على الرصاص المستلمة من المالك السابق 
 
 

 ، أقسم أو أؤكد متحمالً عقوبة الحنث بالیمین، على ما یلي:(االسم بأحرف واضحة)   أنا المدعو 

  أنا مالك/ وكیل إدارة المبنى الكائن في: 
 ) (الُمشار إلیھ فیما بعد باسم "العقار"). العنوان(

 )، اشتریت/ اشترت المبنى فياالسم بأحرف واضحة(   أنني/ المؤسسة
 ). مرفق طیھ نسخة من صك العقار. التاریخ(   

لسنة   1(القانون المحلي رقم  2003الرصاص بمدینة نیویورك لسنة بالرغم من خضوع المبنى لالمتثال لقانون حمایة األطفال من التسمم ب 
 ، بصیغتھ المعدلة) الذي یشترط احتفاظ الُمالك بسجالت بعینھا لمدة عشر سنوات على األقل بموجب قسمي القانون اإلداري 2004

 ویشترط تقدیم ھذه السجالت إلى الُمالك الجدد، فإنني:  2056.17-27و 27-2056.4 
 

 : واحداً د خیاراً یجب تحدی

 لم أستلم من المالك السابق أي سجالت تتعلق باالمتثال لقانون منع التسمم بالرصاص.  □

 أو 

استلمت فقط من المالك السابق السجالت المرفقة المتعلقة باالمتثال لقانون منع التسمم بالرصاص للفترة منذ بدء ھذا التدقیق  □
 ت (علّم على كل ما ینطبق): وحتى تاریخ شرائي للعقار. تتناول ھذه السجال

 
 العمل غیر المخالف الذي خدش طالء محتویًا □ إثبات تسلیم اإلخطار السنوي  □

 على رصاص أو طالء بھ رصاص غیر معروف  

 العمل الُمنفَّذ في حالة تغیُّر الساكن  □ استالم الرد على اإلخطار السنوي □

  الفحوصات السنویة المكتملة □

 
 
 
 

 

 (التوقیع) (االسم بأحرف واضحة)
 

 *********************************************************************************** 

 ختم     والیة نیویورك، مقاطعة

 

  20_____ ،    في یوم   أقسم الیمین أمامي
 
 
 

 (توقیع كاتب العدل)
 



 

 



AF-RPO2  2020/ 1/ 29نُقحت في 

 إفادة بتسلیم اإلخطار السنوي ــ
 البرید العادي / البرید اإللكتروني / التسلیم بالید 

 
 ، أقسم أو أؤكد متحمالً عقوبة الحنث بالیمین، على ما یلي:(االسم بأحرف واضحة)   أنا المدعو 

 
تم تسلیم "اإلخطار السنوي لالستفسار بشأن األطفال فیما یتعلق بالحمایة من مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص"، الذي یطالب بھ  

في   27-2056.4القسم   الكائن  المبنى  في  سكنیة  وحدة  كل  عن  السنوي")  "اإلخطار  باسم  بعد  فیما  إلیھ  (الُمشار  اإلداري  القانون   من 
 اء فترة التدقیق، بواسطة: ("العقار") في أثن  

 
 علّم على كل ما ینطبق: 

 
 أنا بنفسي، المالك/ وكیل اإلدارة □
 الموظفین العاملین تحت إشرافي □
 طرف ثالث استأجرتھ أنا أو موظف یعمل تحت إشرافي □

 
) عن طریق  اختیار واحد  یجب تحدیدتم تسلیم اإلخطار السنوي إلى كل وحدة سكنیة في المبنى الكائن في "العقار" خالل فترة التدقیق (

عن طریق مزیج من التسلیم بالبرید اإللكتروني   ☐التسلیم بالید إلى ساكن الوحدة، أو    ☐البرید العادي، أو    ☐البرید اإللكتروني، أو    ☐
 والبرید العادي والتسلیم بالید. 

 
 فترة التدقیق: دعًما لھذه اإلفادة، أرفق جمیع السجالت التالیة التي بحوزتي عن كل سنة من 

نسخة نموذجیة من اإلخطار السنوي باللغتین اإلنكلیزیة واإلسبانیة الذي أُرسل بالبرید العادي/ البرید اإللكتروني/  •
 ُسلم بالید إلى ساكني المبنى. 

البرید اإللكت • التسلیم لكل وحدة سكنیة أو تاریخ إشعار  المبنى، ورقم كل وحدة سكنیة، وتاریخ  روني قائمة كاملة بعنوان 
 الُمرَسل إلى كل وحدة سكنیة، واسم الشخص الذي أجرى التسلیم إلى كل وحدة سكنیة؛

 إذا أجرى التسلیم طرف ثالث: یُذَكر اسم الشركة وعنوانھا. •
 
 

 
 (التوقیع) (االسم بأحرف واضحة)

 *********************************************************************************** 

 ختم     الیة نیویورك، مقاطعةو

 

  20_____ ،    في یوم   أقسم الیمین أمامي
 
 

 

 (توقیع كاتب العدل)
 
 

AF-RPO2  2020/ 1/ 29نُقحت في 



 

 



AF-RPO3  2020/ 1/ 29نُقحت في 

 إفادة بالفحص السنوي بشأن مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص 

 
، أقسم أو أؤكد متحمالً عقوبة الحنث بالیمین، على ما یلي: بأحرف واضحة)(االسم    أنا المدعو 

    أنا مالك/ وكیل إدارة المبنى الكائن في: 
 ) ("العقار").العنوان(   

أجریت أنا أو موظف لديَّ أو شخص وظفتھ لھذا الغرض فحًصا بصریًا لمخاطر الطالء المحتوي على الرصاص في الوحدات السكنیة  
یم فیھا طفل دون سن السادسة والمناطق العامة في المبنى الذي یقیم فیھ طفل تحت سن السادسة، التي یلزم فحصھا سنویًا بموجب التي یق
 من القانون اإلداري. 2056.4-27القسم 

 دعًما لھذه اإلفادة، أرفق جمیع السجالت التي بحوزتي عن كل سنة من فترة التدقیق وھي تبین: 

تي أُجري فیھا الفحص، متضمنة اسم الشخص الذي أجرى الفحص البصري، وتاریخ الفحص، ورقم  الوحدات السكنیة ال •
 الوحدة السكنیة، ونسخة من الفحص لكل وحدة. 

 
 
 

 

 (التوقیع) (االسم بأحرف واضحة)
 

 *********************************************************************************** 

 ختم     والیة نیویورك، مقاطعة

 

  20_____ ،    في یوم   أقسم الیمین أمامي
 
 

 
 (توقیع كاتب العدل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



AF-RPO4  2020/ 1/ 29نُقحت في 

 التمكُّن من الدخول إلجراء الفحص السنوي بشأن مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص إفادة بعدم  
 
 

 ، أقسم أو أؤكد متحمالً عقوبة الحنث بالیمین، على ما یلي:(االسم بأحرف واضحة)  أنا المدعو 

  أنا مالك/ وكیل إدارة المبنى الكائن في: 
 ) (الُمشار إلیھ فیما بعد باسم "العقار"). العنوان(

الوحدات   المحتوي على الرصاص في  أنا أو موظف لديَّ أو شخص وظفتھ لھذا الغرض إجراء فحص بصري لمخاطر الطالء  حاولت 
 من القانون اإلداري. 2056.4-27السكنیة التي یقیم فیھا طفل دون سن السادسة، التي یلزم فحصھا سنویًا بموجب القسم 

نیة بسبب عدم التمكُّن من الدخول إلجراء الفحص، على الرغم من محاوالت لم یكتمل الفحص البصري في بعض الوحدات السك
 الدخول وتوجیھ إخطار كتابي لساكن الوحدة السكنیة فیما یتعلق بالحاجة إلى الدخول إلجراء الفحص.

 
 دعًما لھذه اإلفادة، أرفق جمیع السجالت التي بحوزتي عن كل سنة من فترة التدقیق وھي تبین: 

 كنیة التي قد یلزم إخضاعھا للفحص البصري ولكنھا لم تخضع للفحص، ولكل وحدة من ھذه الوحدات:الوحدات الس •
o   ھ إلى نسخ من اإلخطار الكتابي الُمرَسل عن طریق البرید الموثَّق أو المسجل أو البرید من الدرجة األولى الموجَّ

حص، شاملةً تاریخ اإلرسال بالبرید مع  ساكني ھذه الوحدات فیما یتعلق بالحاجة إلى دخول الوحدة إلجراء الف
 إثبات اإلرسال أو الوثائق المماثلة.

o .تواریخ إجراء محاولة الدخول 
o  سبب (أسباب) عدم إجراء الفحص (على سبیل المثال، عدم الرد على اإلخطار السنوي بشأن مخاطر الطالء

المالك بشأن الحاجة إلى الدخول المحتوي على الرصاص، أو عدم السماح بالدخول، أو عدم الرد على إخطار 
 إلجراء الفحص).

 
 
 
 

 
 (التوقیع) (االسم بأحرف واضحة)

 
 *********************************************************************************** 

 ختم         والیة نیویورك، مقاطعة

 

  20_____ ،    في یوم   أقسم الیمین أمامي
 
 

 
 كاتب العدل)(توقیع 

 
 
 
 
 
 

 



 

 



AF-RPO5  2020/ 1/ 29نُقحت في 

 إفادة بعدم وجود أعمال أضرت بطالء محتٍو على الرصاص أو طالء محتوى على رصاص غیر معروف (غیر مخالفة) 

 
 یلي:، أقسم أو أؤكد متحمالً عقوبة الحنث بالیمین، على ما (االسم بأحرف واضحة)  المدعو أنا 

  أنا مالك/ وكیل إدارة المبنى الكائن في: 
) ("العقار") ولم أجِر أو أكلف أي موظف أو مقاول بإجراء أي عمل أضر بمساحة أكبر من قدمین مربعین مطلیة بطالء محتٍو العنوان(

وقت في العقار خالل  على رصاص أو طالء بھ رصاص غیر معروف في أي غرفة في شقة یقیم فیھا طفل دون سن السادسة في ذلك ال
 فترة التدقیق.

أدرجت أدناه كل وحدة نُفِّذت فیھا أعمال خالل فترة التدقیق عندما كنت المالك/وكیل اإلدارة، وقد حددت األساس الذي یؤید عدم 
 إضرار العمل بطالء محتٍو على الرصاص: 

 

 رقم الوحدة 

 ).Xاختر السبب أدناه (

تحظى الوحدة  
بإعفاء الخلو من  
الطالء المحتوي  
على الرصاص  

منحتھ إدارة الحفاظ 
على المساكن  

 وتطویرھا. 

خضعت الوحدة الختبار الكشف عن 
الطالء المحتوي على الرصاص  

الذي أجراه مفتش أو ُمقیِّم مخاطر  
معتمد من وكالة حمایة البیئة ولم  

 یثبت وجود أسطح مطلیة
 بطالء محتٍو على الرصاص.* 

لم یكن یقیم في  
الوحدة في ذلك  
الوقت أي طفل  
عمره أقل من  

 سنوات.  6

لم یضر العمل الُمنَجز على أكثر 
من قدمین مربعین من طالء محتٍو 

 على الرصاص أو طالء
بھ رصاص غیر معروف في أي  

 غرفة.

     
     

     
     

     

الرصاص ولم یثبت طالؤھا بھ، فأُرفق الوثائق *إذا خضعت الوحدة السكنیة الختبار الكشف عن الطالء المحتوي على 
 المطلوبة التالیة: 

 
 نسخة من تقریر الفحص الذي یُعده المفتش أو ُمقیِّم المخاطر المعتمد من وكالة حمایة البیئة. •
 نسخة من شھادة وكالة حمایة البیئة للمفتش أو ُمقیِّم المخاطر، بشرط أن تكون ساریة المفعول حتى تاریخ الفحص. •
 (اإلفادة مرفقة مع ھذا األمر). دة موثقة من المفتش أو مقیِّم المخاطر الذي أجرى الفحصإفا •

 

 یرجى إضافة نسخ إضافیة من ھذه اإلفادة إذا كانت ھناك حاجة إلى مساحة إضافیة إلدراج جمیع الوحدات.
 
 

 

 (التوقیع) (االسم بأحرف واضحة)
 ************************************************************************************* 

 

 ختم    والیة نیویورك، مقاطعة  

  20_____ ،    في یوم   أقسم الیمین أمامي
 
 
  

 (توقیع كاتب العدل)
 
 



 

 



AF-RPO6  2020/ 1/ 29نُقحت في 

 بتغیُّر ساكن الوحدة السكنیة إفادة 
 

 ، أقسم أو أؤكد متحمالً عقوبة الحنث بالیمین، على ما یلي:(االسم بأحرف واضحة)   أنا المدعو 

  أنا مالك/ وكیل إدارة المبنى الكائن في: 
 ) ("العقار") ووقع ما یلي: العنوان(

 
 : واحداً یجب تحدید خیاراً 

 مستأجر جدید (تغیُّر الساكن) خالل فترة التدقیق عندما كنت المالك/ وكیل اإلدارة. لم تُخَل أي وحدة سكنیة ویسكنھا  □
 

 أو 
 أُخلیت الوحدات السكنیة التالیة وسكنھا مستأجر جدید (تغیُّر الساكن) خالل فترة التدقیق عندما كنت المالك/ وكیل اإلدارة.  □

 

 تاریخ إنھاء المستأجر السابق رقم الوحدة 
 َشْغل الوحدة 

 تاریخ بدء المستأجر الجدید 
 َشْغل الوحدة 

   
   
   
   
   

 
 یرجى إضافة نسخ إضافیة من ھذه اإلفادة إذا كانت ھناك حاجة إلى مساحة إضافیة إلدراج جمیع الوحدات.

 
القسم الرابع من البند "ج" إلى  بالنسبة ألي وحدة تغیر ساكنھا، یجب أیًضا على المالك/ وكیل اإلدارة تقدیم جمیع السجالت المدرجة في 

 البند "ط" من "أمر إصدار السجالت" إلثبات االمتثال لمتطلبات العمل.
 

بالنسبة ألي وحدة تغیر ساكنھا ولكن لم تكن ھناك حاجة إلى األعمال المترتبة على ھذا التغییر، یجب على المالك/وكیل اإلدارة إكمال 
 وتقدیمھا.ى تغیّر الساكن" إفادة بعدم ضرورة األعمال المترتبة عل"

 
 

 

 (التوقیع) (االسم بأحرف واضحة)
 

****************************************************************************** 
 

 ختم       والیة نیویورك، مقاطعة
 
 

  20_____ ،    في یوم   أقسم الیمین أمامي
 
 

 
 (توقیع كاتب العدل)

 
 



 

 



AF-RPO7  2020/ 2/1نُقحت في 

 إفادة بعدم ضرورة األعمال المترتبة على تغیُّر الساكن
 

 )، أقسم أو أؤكد متحمالً عقوبة الحنث بالیمین، على ما یلي: االسم بأحرف واضحة(  أنا المدعو 
)  العنوان(    أنا مالك/ وكیل إدارة المبنى الكائن في:

ل اإلدارة ولكن لم یلزم  ("العقار") وأن الوحدات السكنیة التالیة خضعت لإلخالء وسكنھا مستأجر جدید (تغیُّر الساكن) خالل فترة التدقیق عندما كنت المالك/وكی
 من القانون اإلداري.  2056.8-27إجراء أي أعمال مترتبة على تغیُّر الساكن بموجب القسم 

 وحددت األساس الذي یؤید عدم حاجة الوحدة ألي أعمال مترتبة على تغیُّر الساكن: لقد أدرجت كل وحدة أدناه 
 
 

 رقم الوحدة 

 ).Xاختر السبب أدناه (

تحظى الوحدة  
بإعفاء الخلو من  
الطالء المحتوي  
على الرصاص  
منحتھ إدارة  
الحفاظ على 

المساكن 
 وتطویرھا. 

ال تحتوي الوحدة على أسطح احتكاك 
النوافذ واألبواب، وكانت  مطلیة في 

األرضیة وعتبات النوافذ وآبار النوافذ 
مصقولة وقابلة للتنظیف، ولم تتشكل 
ھناك مخاطر الطالء المحتوي على 
الرصاص أو عیوب مخفیة یلزم 

 إصالحھا.

لم یثبت احتواء أسطح االحتكاك 
المطلیة في النوافذ واألبواب  

الخاصة بالوحدة على طالء محتٍو 
*، وكانت األرضیة على الرصاص

وعتبات النوافذ وآبار النوافذ  
مصقولة وقابلة للتنظیف، ولم  
تتشكل ھناك مخاطر الطالء 
المحتوي على الرصاص أو 
 عیوب مخفیة یلزم إصالحھا.

خضعت الوحدة الختبار 
الكشف عن الطالء المحتوي  
على الرصاص أجراه مفتش 

ُمقیِّم مخاطر معتمد من 
یثبت  وكالة حمایة البیئة ولم 

طالء أي سطح بطالء 
 یحتوي على الرصاص.* 

     
     
     
     

 

حتوي على  *إذا خضعت الوحدة السكنیة الختبار الكشف عن الطالء المحتوي على الرصاص ولم یثبت طالء أسطح االحتكاك في النوافذ أو األبواب بطالء ی 
 أعاله)، فأنا أُرفق الوثائق المطلوبة التالیة:  4مطلیة بطالء یحتوي على الرصاص (العمود أعاله) أو لم یثبت طالء أي أسطح  3الرصاص، (العمود 

 نسخة من تقریر الفحص الذي یُعده المفتش أو ُمقیِّم المخاطر المعتمد من وكالة حمایة البیئة.  ●
 ول حتى تاریخ الفحص.نسخة من شھادة وكالة حمایة البیئة للمفتش أو ُمقیِّم المخاطر، بشرط أن تكون ساریة المفع ●
 (اإلفادة مرفقة مع ھذا األمر).إفادة موثقة من المفتش أو مقیِّم المخاطر الذي أجرى الفحص  ●

 

 یرجى إضافة نسخ إضافیة من ھذه اإلفادة إذا كانت ھناك حاجة إلى مساحة إضافیة إلدراج جمیع الوحدات. 
 
 
 
   

 (التوقیع) (االسم بأحرف واضحة)
 ****************************************************************************** 

 
 ختم    والیة نیویورك، مقاطعة

 
 

  20_____،  في یوم    أقسم الیمین أمامي
 
 
 

 

 (توقیع كاتب العدل)
 



 

 



AF-RPO8  2020/ 2/1نُقحت في 

 ) للكشف عن الطالء المحتوي على الرصاص XRFفلوریة األشعة السینیة (إفادة باالمتثال الختبار 

 ، أقسم أو أؤكد متحمالً عقوبة الحنث بالیمین، على ما یلي:(االسم بأحرف واضحة)   أنا المدعو 

   أنا مالك/ وكیل إدارة المبنى الكائن في: 
المتعلقة باالمتثال لمتطلبات  ) ("العقار") وأقدم التأكیدات التالیة وأرسل الوثائق  العنوان(   

 من القانون اإلداري:  a-1 2056.4-27اختبار الكشف عن الطالء المحتوي على الرصاص بموجب القسم 

 : واحًداحدد خیاًرا الجزء أ 
"یقیم")  ساعات أو أكثر أسبوعیًا في المبنى (أي بمعنى    10لم یأت أي طفل دون سن السادسة للعیش في وحدة سكنیة أو لقضاء   □

 . 2020أغسطس/ آب،  9منذ 

 أو 
ساعات أو أكثر أسبوعیًا في المبنى (أي بمعنى "یقیم")  10طفل دون سن السادسة للعیش في وحدة سكنیة أو لقضاء    أتىنعم،   □

 ، وأرفق وثیقة تضم المعلومات التالیة: 2020أغسطس/ آب،  9منذ 
 

  رقم الوحدة 
ھل خضعت الوحدة الختبار الكشف  تاریخ مجیئ الطفل لإلقامة

؟  عن الطالء المحتوي على الرصاص
 (نعم أو ال) 

 تاریخ االختبار

  

أعاله، أعي أنھ یجب إخضاع جمیع الوحدات السكنیة   الجزء أبالنسبة ألي وحدة سكنیة في المبنى بخالف تلك المدرجة/ المرفقة في الجزء ب 
 ، وأؤكد على ما یلي: 2025أغسطس/ آب،  9) في موعد ال یتجاوز XRFالمستأجرة المشغولة بالسكان الختبار فلوریة األشعة السینیة (

 : واحًداحدد خیاًرا 
 عن الطالء المحتوي على الرصاص اعتباًرا من ھذا التاریخ.  لم تخضع أي وحدة سكنیة أخرى في المبنى الختبار فلوریة األشعة السینیة للكشف □
 أو 
خضعت وحدات سكنیة أخرى في المبنى الختبار فلوریة األشعة السینیة، وأرفق وثیقة تضم المعلومات التالیة حول الوحدات التي   □

 خضعت لالختبار:

   
مدرجة في الجزء أ أو الجزء ب حیث اُجري اختبار فلوریة األشعة السینیة، أقدم أیًضا السجالت التالیة إلثبات بالنسبة ألي وحدة سكنیة  الجزء ج 

 االمتثال لمتطلبات االختبار:
 نسخ من أي تقاریر فحص الرصاص، التي تشمل األسطح التي ثبت أو لم یثبت طالؤھا بطالء یحتوي على الرصاص.  •
یئة للمفتش (للمفتشین) أو ُمقیِّم المخاطر (مقیّمي المخاطر) المعتمد الذي أجرى الفحص نسخة من شھادة وكالة حمایة الب •

 (الفحوصات).
، فإفادة موثقة لدى كاتب العدل من المفتش أو مقیِّم المخاطر الذي أجرى الفحص  2020أغسطس/ آب،  9إذا تم االختبار بعد  •

 (اإلفادة مرفقة مع ھذا األمر).
 
 

 
 (التوقیع) بأحرف واضحة)(االسم 

 ******************************************************************************************* 
 ختم      والیة نیویورك، مقاطعة

 
 

  20_____ ،     في یوم    أقسم الیمین أمامي
 
 

 
 (توقیع كاتب العدل)

 رقم الوحدة تاریخ االختبار



 



9RPO-AF  2020/ 2/1نُقحت في 

 
 إفادة من قِبل الفرد المعتمد  

 الذي أجرى اختبار الطالء المحتوي على الرصاص 
 (یلزم اإلرسال عند الطلب بواسطة أمر إصدار السجالت ھذا فقط)

  

)، الفحص واالختبار  االسم بأحرف واضحةالمدعو، _____________________________________ ( أجریت أنا
للط العینات  أخذ  في  و/أو  الواقعة  المباني  في  الرصاص  على  المحتوي  الء 

) (الشارع________________________________________   ______________________ )، المدینة)، 
) (الوالیة______________   _____________ البریدي)،  (الرمز   _______________ كان  )،  إذا  الوحدة،  رقم 

 ).  خالتاری) في ______________ (ینطبق 

من قانون اللوائح الفیدرالیة   40من الباب    745أنا معتَمد إلجراء عملیات التفتیش واالختبار و/ أو أخذ العینات بموجب الجزء  
من قانون اللوائح الفیدرالیة    40". ولقد أجریت الفحص واالختبار و/ أو أخذ العینات وفقًا للباب  Q" و"Lالجزأین الفرعیین "

من إرشادات وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة للتقییم والمراقبة لمخاطر الطالء المحتوي على   7لفصل  ، وا745.227القسم §  
 ). 2021الرصاص في اإلسكان، اإلصدار الثاني (یولیو/ تموز 

 
 (اختر عبارة واحدة): أنا 

 أعمل لحسابي الخاص _____ 
حمایة   _____  وكالة  من  معتمدة  شركة  في  (موظف  _________________________________________  االسمالبیئة   :(

 ).EPAوأرفق نسخة من شھادة اعتماد الشركة من قٍبل وكالة حمایة البیئة (

 

) الخاصة بي بھذه اإلفادة. رقم شھادة وكالة حمایة البیئة  EPAعالوة على ذلك، مرفق طیھ نسخة من شھادة وكالة حمایة البیئة ( 
)EPA بي ھو ________________________ وتنتھي صالحیتھا في ______________________.) الخاصة 

 
 
 

__________________________________  __________________________________ 

 (التوقیع)     (االسم بأحرف واضحة) 

 
***************************************************************************** 

 ختم كاتب العدل    والیة نیویورك، مقاطعة __________________________ 
 

 20أقسم الیمین أمامي في الیوم __________ من _________________، _________
 

 

_________________________________  __________________________________ 

  (توقیع كاتب العدل)    (اسم كاتب العدل بأحرف واضحة)
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