
 

 مدينة نيويورك  
 إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها 

 مكتب اإلنفاذ وخدمات األحياء  

 
 2021ديسمبر  -نشرة إلى مالك العقارات 

 
 أعزاءنا مالك العقارات، 

  
تحديثات دورية بشأن التشريعات والمعلومات الجديدة حول المواد والموارد المتاحة  ( HPD)تقدم إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها  

المساكن في مدينة نيويورك وقانون المساكن ذات الوحدات المتعددة في والية نيويورك  لمالك المباني السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة 
 . بلغات أخرى ( والنشرات السابقة)لقراءة هذه النشرة   HPDالموقع اإللكتروني إلدارة زر . وقواعد المدينة األخرى ذات الصلة 

  
هذه المعلومات ليست بياًنا كاماًل أو نهائيًا بجميع واجبات  . هذا المنشور مخصص ألغراض معلوماتية فقط وليس ُمعًدا كمشورة قانونية

 . مالك العقارات والمستأجرين فيما يخص القوانين والقواعد المتعلقة باإلسكان في مدينة نيويورك
 

 : 2021لعام  السنويةعمليات تقديم الوثائق 

تقرير بق الفراش   يتعين على مالك المساكن ذات الوحدات المتعددة تقديم :تقديم تقارير بق الفراش : 2021 ديسمبر   31الموعد النهائي  

تُتاح المزيد من المعلومات حول تقديم تقارير  . ديسمبر  31ديسمبر وتنتهي في  1وتبدأ فترة تقديم التقارير في  .  HPDإلى إدارة  السنوي

   .HPDالصفحة اإللكترونية إلدارة  أو زر   2021أكتوبر   نشرةبق الفراش في 
 

لقد انقضى الموعد النهائي للتسجيل السنوي ولكن ما زال بإمكانك بدء عملية   : تسجيل العقار : 2021  أغسطس 31الموعد النهائي  

 لعام إذا لم تتلق تأكيًدا لتسجيلك السنوي للعقار  .HPDالخاص بإدارة  ( PROS) نظام تسجيل العقارات عبر اإلنترنت  التسجيل في
لطرح   . الخاص بك للتحقق مما إذا كنت قد سجلت بشكل صحيح PROS  أو حساب  HPDONLINE  ، يمكنك التحقق من2021-2022

أو تواصل مع وحدة المساعدة في التسجيل عبر البريد اإللكتروني   HPDالصفحة اإللكترونية إلدارة هب إلى األسئلة، اذ

(Register@hpd.nyc.gov )  يُرجى مالحظة أن مكاتبنا غير مفتوحة حاليًا للمساعدة في التسجيل  (. 212-863-7000) أو عبر الهاتف
  . 19- بالحضور بسبب جائحة كوفيد 

 ! جديد 
 تحديد موعد عبر اإلنترنت 

تُتاح  ! يمكنك اآلن تحديد موعد عبر اإلنترنت للتحدث مع أحد ممثلي وحدة التسجيل حول المشكالت التي تواجهها في تسجيل العقار
 . المواعيد عبر الفيديو أو الهاتف

 
 الخدمات المتاحة بتحديد موعد 

 المساعدة في إكمال نموذج تجديد التسجيل  .1
 لمسجلين ألول مرة المساعدة ل .2
 بيع العقار لمالك جديد  .3
 HPDالرد على إخطار التسجيل المتلقى من إدارة  .4

 
 تحديد موعد

 

   . 2202يلزم تسليم هذه اإلخطارات السنوية خالل يناير  :2022اإلخطارات السنوية لعام 

اإلخطار السنوي لقضبان النوافذ مطلوب في جميع مباني : لقضبان النوافذ/يناير اإلخطار السنوي للرصاص   16 - يناير  1 •

إخطار طالء الرصاص السنوي مطلوب  . وحدات أو أكثر بغض النظر عن العام الذي تم فيه بناء المبنى 3اإليجار المكونة من  

  1960أو بين عامي  1960في جميع مباني اإليجار، حتى المباني المكونة من وحدة إلى وحدتين، إذا تم بناء المبنى قبل عام 

حسب المبنى الخاص بك، قد تكون مستوفيًا للمتطلبات فيما  .  وكان المالك يعلم بوجود طالء يحتوي على الرصاص  1978و

 . إلخطارات التاليةيتعلق با
o  اإلسبانيةمعًا باللغة اإلنجليزية و لقضيان النوافذ/إخطار سنوي للرصاص   
o  اإلسبانيةفقط باللغة اإلنجليزية و إخطار سنوي لقضيان النوافذ   
o  اإلسبانيةوفقط باللغة اإلنجليزية  إخطار سنوي للرصاص 

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://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-maintenance-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
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://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
mailto:Register@hpd.nyc.gov
https://hpdrau.timetap.com/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/annual-notice-to-tenant-appendixb.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/annual-notice-to-tenant-appendixb-sp.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
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd-spanish.pdf


    

نوصي   . فبراير كما هو موضح في اإلخطارات  15يتعين على المستأجرين إرجاع هذه اإلخطارات إليك على الفور بحلول  

  – االستفسار بخصوص وجود أطفال  –اإلخطار السنوي لمنع أخطار الطالء المحتوي على الرصاص "نموذج  بشدة باستخدام 
أو يمكنك استخدام وثيقة مشابهة لتسجيل توزيع اإلخطار السنوي المتعلق بالطالء المحتوي   الذي استلمته منا" نموذج تلخيصي 

 . لسجالت الطالء المحتوي على الرصاص الخاصة بعقارك HPDعلى الرصاص، وذلك في حالة مراجعة إدارة 
 

وبًا تقديمه في يناير، توصي  على الرغم من أن هذا اإلخطار ليس مطل :اإلخطار المتعلق بأغطية مقابض التحكم في الموقد  •
إلى المستأجرين مع اإلخطارات   اإلخطار السنوي المتعلق بتركيب أغطية مقابض التحكم في الموقد بشدة أن تسلم  HPDإدارة 

 . ال تنس االحتفاظ بسجالت توزيعك لإلخطار ومدى توافر األغطية . أعالهالمطلوبة 
 

 
 : 2022عمليات التفتيش السنوية لعام 

إذا لم يقم المستأجرون لديك بإعادة إرسال اإلخطار السنوي المتعلق بالطالء المحتوي على الرصاص   مارس  1 – فبراير  16 •

فبراير، فإنك مطالب بإجراء تفتيش لتحديد ما إذا كان هناك طفل يقل عمره عن ستة أعوام مقيم   15بحلول  ( الموضح أعاله)

ساعات في    10المحتوي على الرصاص أن الطفل يقضي على األقل فيما يتعلق بالطالء " مقيم"تعني كلمة : تذكير. )في المنزل 

إذا لم تتمكن من الدخول إلى مسكن المستأجر لتحديد ما إذا كان هناك طفل يقل عمره عن ستة أعوام مقيم  .( األسبوع في المنزل
 . المة العقليةمارس، يجب على المالك تقديم إخطار لإلبالغ عن ذلك إلى إدارة الصحة والس 1في المنزل بحلول  

 

بالنسبة لجميع الوحدات المستأجرة التي حددت فيها وجود طفل مقيم عمره أقل من ستة أعوام والمناطق المشتركة بالمبنى،  •
بشدة أن يحصل أي   HPDتوصي إدارة  . يجب أن تجري فحًصا بصريًا للكشف عن أخطار الطالء المحتوي على الرصاص

الذي توفره وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية   تدريب التقييم البصري عبر اإلنترنتشخص يقوم بإجراء هذا الفحص على 
(HUD ) الفحص البصري  "نوصي أيًضا باالحتفاظ بالنتائج في نموذج  . الفيدرالية لمساعدة الشخص على معرفة ما يبحث عنه

أو نموذج مشابه لتوثيق عمليات الفحص،   " نموذج تلخيصي -السنوي للكشف عن أخطار الطالء المحتوي على الرصاص  
 . لسجالت الطالء المحتوي على الرصاص الخاصة بعقارك  HPDوذلك في حالة مراجعة إدارة 

 

، عند إجرائك الفحص البصري للكشف عن أخطار الطالء المحتوي على الرصاص، أن تجري أيًضا في  HPDتوصي إدارة  •

مثل الفئران والصراصير  أخطار مسببات الحساسية في األماكن المغلقة نفس الوقت الفحص السنوي المطلوب للكشف عن 
ماكن المغلقة ال يقتصر على الوحدات  والجرذان والعفن، على الرغم من أن فحص الكشف عن مسببات الحساسية في األ

عينة   HPDينبغي أيًضا االحتفاظ بسجالت هذا الفحص، وقد قدمت إدارة  . أعوام 6السكنية المقيم فيها طفل عمره أقل من 

يجب أن تجري هذا الفحص للكشف   .لهذا الغرض أو يمكنك تصميم نموذج خاص بك لالحتفاظ بنفس المعلومات  لنموذج فحص 
   .األماكن المغلقة مرة واحدة على األقل خالل العام التقويميعن مسببات الحساسية في 

 

 : أخبار اإلنفاذ 

، يلزم تصحيح المخالفات من الفئة ب والفئة جـ  HPDكما هو موضح في اإلخطار بوجود مخالفة الخاص بإدارة  :إدارة الحماية البيئية 

  18في  .  وحدات بواسطة جهة مرخصة لتقييم العفن وعالجه  10للمباني المكونة من أكثر من  HPDالمتعلقة بوجود عفن الصادرة عن إدارة 

قاعدة بإصدار استدعاءات إذا لم يستعن  حيز التنفيذ، وتسمح هذه ال( DEP)، دخلت القاعدة التي أصدرتها إدارة الحماية البيئية 2020ديسمبر 

يمكن   .DEPوكما كان مطلوبًا في السابق، يتعين على هذه الشركات تقديم إخطار بعملها مع إدارة . المالك بجهة مرخصة لعالج المشكلة

  . /https://rules.cityofnewyork.us/rule/32126العثور على مزيد من المعلومات حول تفاصيل جدول العقوبات الجديد هذا على 

دون   HPDإذا تبين أن العمل قد اكتمل وفقًا لهذه الشروط استجابة لمخالفة صادرة عن إدارة  DEPالمخالفات إلى إدارة  HPDتحيل إدارة 

بإصدار   DEPالوثائق المقدمة من قِبل المتعاقدين ذوي الصلة، فستقوم إدارة أيًضا سجل ب  DEPإذا لم يكن لدى إدارة   .تقديم الوثائق الصحيحة 

 .  دوالر  2400دوالر و 800يمكن إرجاع هذه المخالفات إلى مكتب المحاكمات اإلدارية وتتراوح العقوبات بين   . مخالفات لمالك العقار
  

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/annual-notice-stove-knob.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.hud.gov%2Foffices%2Flead%2Ftraining%2Fvisualassessment%2Fh00101.htm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C84e97a1f824444e9d5ab08d897d9789f%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637426307564360142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S7bdsy8SPa2zlHPQScqe88IuFZ5t77VAaKT4uvkT1%2Fc%3D&reserved=0
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/indoor-allergen-hazards-sample-investigative-report.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/indoor-allergen-hazards-sample-investigative-report.pdf
https://rules.cityofnewyork.us/rule/32126/6


    

 

 في والية نيويورك ( ERAP)برنامج اإلعانة في دفع اإليجارات السكنية في حاالت الطوارئ 
 

في والية نيويورك،  (  ERAP) إذا تقدم أي من المستأجرين لديك بطلب لبرنامج اإلعانة في دفع اإليجارات السكنية في حاالت الطوارئ  

بسداد مدفوعات   ERAPيُمكن أن يقوم برنامج . ات في أقرب وقت ممكنيُرجى التأكد من إكمال الجزء الخاص بمالك العقار من الطلب 

شهًرا من اإليجار المتأخر وثالثة أشهر من اإليجار المستقبلي، إذا كان ينطبق، ومتأخرات المرافق المؤهلة لألسر المؤهلة    12تصل إلى 

،  ERAPواحد أو أكثر ممن رفضوا التقدم بطلب لبرنامج يمكن لمالكي العقارات الذين لديهم مستأجر  . ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط 

للحصول على المزيد من  .  أو الذين تم إخالؤهم ولديهم متأخرات في السداد، التقدم بطلب لبرنامج اإلعانة اإليجارية لمالكي العقارات
توجد وثائق ومقاطع فيديو مفيدة على  . otda.ny.gov/erapالمعلومات حول كيفية التقدم بطلب ولمعرفة ما إذا كنت مؤهاًل، قم بزيارة 

هناك أيًضا منظمات مجتمعية تساعد سكان مدينة نيويورك على التقدم بطلبات في  . بوالية نيويورك   ERAPالموقع اإللكتروني لبرنامج 

 . nyc.gov/erapالمناطق اإلدارية الخمسة، مدرجة في 
 

 

 : دة أصحاب المنازلمكتب مساع

هو شراكة مع مركز أحياء مدينة نيويورك ومكتب النائب العام لوالية   (Homeowner Help Desk)مكتب مساعدة أصحاب المنازل 

يسعى   . 2022وسيستمر حتى مارس  2021نيويورك وإدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها بمدينة نيويورك، وقد تم إطالقه في مارس  

ط أصحاب المنازل المتعثرين بموارد  مكتب مساعدة أصحاب المنازل إلى معالجة مخاطر اإلسكان واالنتقال الحادة من خالل رب 
استشارات اإلسكان والمساعدة المالية والخدمات القانونية وعن طريق زيادة الوعي بشأن عمليات السرقة واالحتيال الخاصة بصكوك  

كتب المساعدة في  تؤثر هذه المشكالت بشكل غير متكافئ على أصحاب المنازل ذوي البشرة الملونة في المناطق ذات األولوية لم. الملكية
  .وسط بروكلين وجنوب شرق كوينز وبرونكس الشمالية 

 

 
 :مزاد بيع الرهون الضريبية القادم

. إذا تم تضمين الممتلكات الخاصة بك في بيع االمتياز ولم تتمكن من سداد  2021ديسمبر  17في   2021تم عقد بيع االمتياز لعام 

 https: // homeownerhelpnyالمدفوعات ، فيرجى االتصال بمكتب مساعدة صاحب المنزل على  3456-466-855-1 أو زيارة 
.org / get-help .لمعرفة المزيد حول استكمال إعالن المشقة والحصول على الدعم بشأن أي مشكلة تتعلق بامتياز الضرائب  
 

 
 :HPDالخاص بإدارة  8تحديثات القسم 

إرشادات محدثة حول التغييرات في السياسات المتعلقة بكوفيد وستقوم بالتواصل مع المالكين المشاركين  HPDستصدر إدارة  •

 . بهذه التغييرات HPDالخاص بإدارة  8وتحديث الموقع اإللكتروني للقسم 

ستستمر    .جارات حول هذه اإلي   HUDبالمتابعة مع  HPDتم تخفيض اإليجارات السوقية العادلة لمدينة نيويورك وتقوم إدارة  •

(   HPD(nyc.gov) إدارة –  8القسم  )وستقوم بتحديث موقعها اإللكتروني   2021في استخدام معايير الدفع لعام  HPDإدارة 

 .  رجى تفقد الموقع اإللكتروني لالطالع على التغييرات في األشهر المقبلة يُ  .عند تغيير المعايير
 

 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Femergency-rental-assistance%2F&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078716484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yLO8kjnYeMmQNFyL%2FYwRQv7CbEpzgoMgtf5Qo5JACes%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Femergency-rental-assistance%2F%23apply&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078726443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J%2FWEd0WrleXyCKFYc%2FuCsk1pM7FlYBqpDRitF3AXAbQ%3D&reserved=0
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