
 

 2022  إبريل

 مدينة نيويورك  
 إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها 

 مكتب اإلنفاذ وخدمات األحياء  

 
 2022إبريل   – نشرة إلى مالك العقارات 

 
 أعزاءنا مالك العقارات، 

  
تحديثات  (  Department of Housing Preservation and Development, HPD) تقدم إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها  

المتاحة لمالك المباني السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة المساكن في  دورية بشأن التشريعات والمعلومات الجديدة حول المواد والموارد  
الصلة المدينة األخرى ذات  نيويورك وقواعد  المتعددة في والية  الوحدات  المساكن ذات  نيويورك وقانون  الموقع  يُرجى زيارة  .  مدينة 

 . بلغات أخرى ( والنشرات السابقة )لقراءة هذه النشرة   HPDاإللكتروني إلدارة 
  

هذه المعلومات ليست بياًنا كاماًل أو نهائيًا بجميع واجبات مالك .  هذا المنشور مخصص ألغراض إعالمية فقط وليس ُمعًدا كمشورة قانونية
 . المتعلقة باإلسكان في مدينة نيويوركالعقارات والمستأجرين فيما يخص القوانين والقواعد 

 
 

 : الندوات القادمة عبر الويب
 

 مسؤوليات المالك أثناء تغيير إشغال الوحدة: الطالء المحتوي على الرصاص
 مساءً  12:30 -صباًحا  11:00، الساعة 2022إبريل  28الخميس، 

 

الوحدة في العقارات المؤجرة بموجب قوانين ولوائح الطالء المحتوي  انضم إلينا للحصول على نظرة عامة حول متطلبات تغيير إشغال 
ستحدد هذه الندوة عبر الويب ما يجب على مالك المباني فعله عند تغيير المستأجر الذي يشغل الوحدة  . على الرصاص في مدينة نيويورك 

تتضمن  . ومتى يتم تنفيذ كل منهما  -ات متكررة  تُجرى مرة واحدة ومر -سوف نغطي فئتين من أعمال تغيير إشغال الوحدة  .  السكنية
الموضوعات اإلضافية التغييرات األخيرة في القواعد المتعلقة بالطالء المحتوي على الرصاص في مدينة نيويورك التي تؤثر على  

 .  متطلبات تغيير إشغال الوحدة وكيفية توثيق أعمال تغيير إشغال الوحدة بشكل صحيح لالستمرار في االمتثال 

 https://attendee.gotowebinar.com/register/8129893851326082831 : رابط التسجيل
 

 

 : دورات إدارة العقارات االفتراضية
 

 اإلدارة المتكاملة لآلفات 
 مساءً  8:00 -مساًء  6:00، الساعة  2022مايو  3الثالثاء، 

 

يتعين على  . كيفية تحديد وجود الفئران والجرذان والصراصير وبق الفراش في البيئات السكنية ومكافحتها والوقاية منها بطريقة آمنة 
هذه   في . مالك المباني السكنية في مدينة نيويورك اتخاذ خطوات إلبقاء مبانيهم خالية من الفئران والجرذان والصراصير وبق الفراش

المحاضرة، سنناقش مسؤوليات المالك لتحديد وجود اآلفات والتخلص منها، ومراجعة متطلبات الفحص السنوية ومعرفة متى تتم  
 . االستعانة بمقاول مرخص 

 

 : سجل مقدًما لالنضمام لهذا االجتماع
qrzgvGtWldutEQq7dJ9dvfjrlahSA-https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAldO 

 

 

 مقدمة عن اللوائح المتعلقة باإليجار ومحكمة اإلسكان 
 مساءً  8:00 -مساًء  6:00، الساعة 2022مايو  10الثالثاء، 

 

توفر قوانين اإليجار في نيويورك العديد من وسائل الحماية لمستأجري الشقق ذات إيجار ثابت أو إيجار خاضع للرقابة، بما في ذلك الحق  
مسؤولياتك بصفتك مالك  ستقدم هذه المحاضرة نظرة عامة حول حقوقك و. في تجديد عقد اإليجار والقيود المفروضة على زيادات اإليجار

 .عقار، باإلضافة إلى نصائح حول كيفية التوسط لحل النزاعات مع المستأجرين ومعلومات حول محكمة اإلسكان

 : الموضوعات التي تتم تغطيتها
 كيفية االمتثال للوائح المتعلقة باإليجار في مدينة نيويورك ·   
 التوسط لحل النزاعات بين مالك العقار والمستأجر ·   

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://register.gotowebinar.com/register/8129893851326082831
https://register.gotowebinar.com/register/8129893851326082831
https://register.gotowebinar.com/register/8129893851326082831
https://register.gotowebinar.com/register/8129893851326082831
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAldO-qrzgvGtWldutEQq7dJ9dvfjrlahSA
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 إمكانية الوصول وعدم الدفع وإجراءات الطرد لتجاوز المدة المقررة·    
 كيفية الوصول إلى خدمات محكمة اإلسكان·   

 

 : سجل مقدًما لالنضمام لهذا االجتماع
2grT8qEtfMg7cyQtFVRdlF8nOap3LA-https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEud 

 
 

دليل متطلبات المشروع وفهم مصطلح استدعاءات مكتب المحاكمات وجلسات االستماع  : مجموعة أدوات المباني
 ( OATH) اإلدارية 
 مساءً  8:00 -مساًء  6:00، الساعة 2022مايو  17الثالثاء، 

 

وتصاريح البناء وشهادة اإلشغال   DOB NOWأحضر وتعلم كيفية الوصول إلى موارد إدارة المباني عبر اإلنترنت بما في ذلك أداة  

(COB )  ونظام معلومات البناء(BIS  .)  من مكتب  " مفتوحة "ستولي هذه الدورة أيًضا انتباهها نحو مالك العقارات الذين لديهم استدعاءات

OATH  صادرة عن مفتش تابع إلدارة المباني (DOB .)  سيتم توفير إرشادات حول كيفية حل هذه االستدعاءات وتقديم شهادة تصحيح

 .مقبولة إلى وحدة اإلنفاذ اإلداري في إدارة المباني
 

 : مقدًما لالنضمام لهذا االجتماع سجل
D3xYcPl7-mpqjwtGdHk2lUChQEeucQ-s06web.zoom.us/meeting/register/tZcufhttps://u 

 
 

 قضباُن النوافذ تنقذ األرواح 

يمكن تجنب حاالت الوفاة  . يتعرض األطفال الصغار لإلصابات أو يلقون حتفهم كل عام جراء السقوط من النوافذ غير المزودة بالقضبان
، وإدارة مدينة  (DOHMH) مع ارتفاع درجات الحرارة وفتح النوافذ، تحث إدارة الصحة والسالمة العقلية  . واإلصابات من هذا النوع

، مالك العقارات، وأصحاب المنازل، والمستأجرين،  (HPD)، وإدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها (ACS)نيويورك لخدمات األطفال 

يمكن لقضبان النوافذ المركبة بشكل صحيح أن تحول دون سقوط األطفال من  . فذعلى اتخاذ إجراءات لتفادي حاالت السقوط من النوا 
حاالت سقوط بسبب قبضان النوافذ المركبة بشكل غير   7حاالت سقوط من النافذة، وقعت  9، من بين 2021في عام  .  النوافذ المفتوحة 

وأدت إحدى حالتي السقوط التي حدثت  .  بشكل غير صحيح( AC) صحيح، ووقعت حالتان بسبب تركيب وحدة تكييف هواء على النافذة 

االمتثال   المالكيجب على . حاالت السقوط أمر يمكن تفاديه.  جراء التركيب المؤقت غير الصحيح لوحدة تكييف هواء إلى الوفاة 
أعوام أو أصغر في   10يجب على المستأجرين إعالم مالك المبنى في حالة سكن أو رعاية طفل يبلغ للمتطلبات الخاصة بقضبان النوافذ و

 .  الشقة
 

بان النوافذ المعتمدة وتركيبها بشكل صحيح على جميع النوافذ، بما في ذلك  مالك العقارات بتوفير قض 2011لعام  57القانون المحلي يُلزم 

أعوام أو   10دورات المياه الموجودة بالطابق األول، والنوافذ المطلة على أي شرفة أو فناء مفتوح، في أي شقة يسكن بها طفل يبلغ 

تتمثل استثناءات هذا القانون في النوافذ المطلة على  . أصغر، وعلى النوافذ الموجودة بكل مكان مشترك، إن وجدت، في هذه المباني
لمزيد من  . مخرج حريق ونوافذ الطابق األول التي تُعد مخرًجا ثانويًا مطلوبًا في المبنى الذي به مخارج حريق من الطابق الثاني فأعلى

YC Nإدارة  - معلومات عن قضبان النوافذ لمالك العقار المعلومات عن تركيب قضبان النوافذ على أنواع النوافذ المختلفة، توجه إلى 
Health . 

 
لتحديد ما إذا  ( المباني المكونة من ثالث شقق أو أكثر)لمستأجري المساكن المتعددة  ر سنويإخطاويُلزم القانون المالك أيًضا بإرسال  

يتم دمج نموذج اإلخطار السنوي الخاص بقضبان النوافذ للمساكن المتعددة مع نموذج اإلخطار  . كانت هناك حاجة لتركيب قضبان النوافذ
لمزيد من   2022فبراير   نشرةراجع . 2004لعام  1وجب القانون المحلي  السنوي الخاص بالطالء المحتوي على الرصاص المطلوب بم

 .  المعلومات عن اإلخطار السنوي إذا لم تكن قد أكملت هذه العملية بالفعل 
 
 

 باستخدام تطبيق التصديق اإللكتروني   HPDالتصديق على تصحيح المخالفات الخاصة بإدارة  
 

 !  متاًحا للتسجيل واالستخدام مجانًا HPDالتابع إلدارة   التصديق اإللكترونييعد تطبيق 

 ! يوفر لك الوقت واألموال

 ! فوًرا في حالة تصحيح مخالفة أو انتهاك HPDيخطر إدارة 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEud-2grT8qEtfMg7cyQtFVRdlF8nOap3LA
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZcuf-mpqjwtGdHk2lUChQEeucQ-D3xYcPl7&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C6f485fa6c5c045e5ff4408da1e54cc09%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637855646795864135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5m6ze1XCo8%2Bk8KewIxUVK6F908cM6wz5NOQjkuQGq9g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CSinghan%40hpd.nyc.gov%7Ca0c88aa6a27f4efa914d08da1cc1eafa%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637853916430936316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6%2FHXG8X7jCwNIqLM2bXitJCGv1DBVXDODyklJ8VzHH8%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/local-law-57-window-guards.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fhealth%2Fhealth-topics%2Fwindow-guards-landlord.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKjq1YcIPegjvNi%2F9iwF1V1pqEoho7iAWxUz27hnKL4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fdoh%2Fdownloads%2Fpdf%2Flead%2Flead-annual-notice.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EnmF7BQauNKFk%2FUSuTHU2VO3nc62wmeTqWe5GmNYZ1M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fdoh%2Fdownloads%2Fpdf%2Flead%2Flead-annual-notice.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EnmF7BQauNKFk%2FUSuTHU2VO3nc62wmeTqWe5GmNYZ1M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fdoh%2Fdownloads%2Fpdf%2Flead%2Flead-annual-notice.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537108713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EnmF7BQauNKFk%2FUSuTHU2VO3nc62wmeTqWe5GmNYZ1M%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/feb-2022-maintenance-bulletin.pdf
https://webapps.hpdnyc.org/eSignature/Login.aspx
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هو تطبيق يسمح للوكالء اإلداريين ومالك العقارات المسجلين بشكل صحيح بالتصديق على تصحيح مخالفات إدارة   التصديق اإللكتروني
 .عبر اإلنترنت( HQS)وانتهاكات معايير جودة اإلسكان  (  HPD)الحفاظ على المساكن وتطويرها بمدينة نيويورك 

 
للمالك أو المسؤولين أو الوكالء المذكور أسمائهم فقط التسجيل في تطبيق  يجب أن تكون وثيقة تسجيل ملكية العقار سارية، وال يحق إال 

يرجى العلم أن المخلفات الخاصة بالرصاص ال  . سيظل التسجيل نشًطا طالما ال يزال المبنى مسجاًل بشكل صحيح. التصديق اإللكتروني
 .  يمكن التصديق على تصحيحها إلكترونيًا

 
تسجياًل   HPDبمجرد أن تتلقى إدارة . التسجيل األولي، يعد التصديق اإللكتروني بالفعل عملية غير ورقيةبصرف النظر عن نموذج 

صالًحا، سيتمكن المالك أو الوكيل من التصديق اإللكتروني على تصحيح المخالفات فوًرا بمجرد تسجيل الدخول واختيار المخالفات  
 (. علومات المطلوبة حاليًا في نموذج التصديق الورقيبإدخال نفس الم)المطلوب التصديق على تصحيحها  

 
ستستمر في إرسال إخطارات المخالفات بالبريد وقبول عمليات التقديم الورقية لنماذج تصحيح المخالفات،   HPDعلى الرغم من أن إدارة 

والطباعة والتوثيق والرسوم اإلدارية   ستقلل عملية التصديق اإللكتروني من االستخدام الورقي وستوفر الرسوم المدفوعة لقاء البريد
 . األخرى 

 
سيمكنك هذا الحساب أيًضا من الوصول إلى الخدمات األخرى التي  .  HPDللبدء، سيتعين عليك أواًل إنشاء حساب مستخدم في موقع إدارة 

 . HPDتقدمها إدارة 
 

 الموارد 
 معرفة المزيد عن كيفية التسجيل  •
 معرفة المزيد عن كيفية التصديق اإللكتروني  •

 

 معلومات االتصال 
إذا كانت لديك أسئلة عن عملية التصديق اإللكتروني أو كنت تواجه صعوبات تقنية في استخدام تطبيق التصديق اإللكتروني، يمكنك  

.  )863 (212-5414أو االتصال على الرقم  ecertadmin@hpd.nyc.govعبر البريد اإللكتروني  HPDالتواصل مع إدارة 

عبر   HPDللحصول على طلب إللغاء التسجيل في تطبيق التصديق اإللكتروني، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة 

eCertadmin@hpd.nyc.gov   أو االتصال بإدارةHPD  العقار المسجل  يرجى تضمين حي وعنوان  863 (212)-5414 على الرقم

يمكن فقط للشخص المدرج كطرف مسؤول، أو المالك الفردي إلغاء التسجيل في تطبيق  . في بريدك اإللكتروني أو رسالتك الهاتفية
 . التصديق اإللكتروني

 

 

 بوالية نيويورك ( HCR) التسجيل السنوي في إدارة تجديدات المساكن والمجتمع 
 

يتعين على مالك العقارات السكنية بموجب قانون والية نيويورك إرسال وثائق تسجيل الشقق إلى إدارة تجديدات المساكن والمجتمع  
(HCR )بوالية نيويورك وتقديم نسخة من وثيقة التسجيل الخاصة بوحدة المستأجر لكل مستأجر يشغل مسكنًا. 

 
الشقة من األول من إبريل من عام التسجيل ويتم تقديمها من خالل نظام تطبيق تنظيم  تنطوي معلومات التسجيل السنوية على معلومات 

 . عبر اإلنترنت( ORRA)إيجار المالك  
 

تقديم طلب تسجيل أولي   HCRيتعين على مالك المباني الخاضعة لتنظيم اإليجار وغير المسجلين لدى مكتب إدارة اإليجار التابع إلدارة 

عادة ما يكون المبنى مشيًدا  . ة على عام التسجيل الذي أصبح فيه المبنى خاضعًا ألول مرة لقوانين تثبيت اإليجارورقي للمعلومات المنطبق
أو عقد اتفاقية تنظيمية مع  /و  A-421حديثًا وأصبح خاضعًا لقوانين تثبيت اإليجار بسبب تلقي مخصصات ضريبية من برنامج اإلعفاء 

 .  مدينة نيويورك
 

 . registration-www.hcr.ny.gov/rentات، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلوم

 
 

https://webapps.hpdnyc.org/eSignature/Login.aspx
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/ecert-enrollment.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/ecertification-processing.pdf
mailto:ecertadmin@hpd.nyc.gov
mailto:ecertadmin@hpd.nyc.gov
https://hcr.ny.gov/rent-registration

