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ة مقدمة إىل مالكي العقارات   2021يونيو  -نشر
 

 السادة مالكي العقارات، 
  

( تحديثات دورية  Housing Preservation and Development, HPDتقدم إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها )
ي السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة  

يعات الجديدة والمعلومات المتعلقة بالمواد والموارد المتاحة ألصحاب المبان  للتشر
ي والية نيويورك، وقواني   المدينة األخرى ذات ال

 
ي مدينة نيويورك، وقانون السكن المتعدد ف

 
ل بزيارة المساكن ف

َّ
الموقع  صلة. تفض

ي إلدارة 
ون  ات السابقة( بلغات أخرى.   HPDاإللكتر ة )والنشر  لالطالع عىل هذه النشر

  
ي  هذا المنشور مخصص لغرض توفت  المعلومات فقط، وليس لمنح المشورة القانونية. هذه المعلوم

ات ال تعتر بشكل كامل أو نهان 
ي مدينة  

عن جميع الواجبات الخاصة بأصحاب الممتلكات والمستأجرين فيما يتعلق بالقواني   والقواعد المرتبطة بنظام اإلسكان ف 
 نيويورك. 

 

 

ي ذلك المتطلبات الجديدة لالمتثال بخصوص الدهان 
 
ات الطارئة عىل تسجيل العقارات، بما ف المحتوي عىل  التغيير

 الرصاص 
 

ي   HPDلقد بدأ التسجيل السنوي للعقارات. يجب أن يكون مالكو العقارات/وكالؤهم، الذي زودوا إدارة 
ي ف 
ون  بعنوان بريٍد إلكتر

ح  
َّ
ي وقت سابق من هذا األسبوع حول نموذج التسجيل الُمنق

ي ف 
ون  يد اإللكتر عملية التسجيل الحالية، قد تلقوا إخطاًرا عتر التر

نت )المت (. الحظ أن النموذج  Property Registration Online System, PROSوفر عتر نظام تسجيل العقارات عتر اإلنتر
للحصول عىل النموذج. وُيرجر عدم    PROS. ونحن نشجع الجميع بقوة عىل استخدام هذا نظام 11×   8ُيطبع عىل هيئة نموذج ½

ات المناسبة، والتوقيع عىل  ا للتعليمات المبينة عىل   HPDالنموذج، وكتابة التاري    خ وإرساله بريدًيا إىل إدارة نسيان إجراء التغيت 
ً
وفق

ة إىل إدارة المالية ) ي لك استخدام نموذج  Department of Finance, DOFالنموذج؛ ويجب إرسال دفعة السداد مباشر
(. وينبغ 

ي النموذج المطبوع للتأكد من معالجة ع
من اآلن ف 

ّ
 ملية الدفع الخاصة بكم بشكٍل صحيح. الدفع الجديد المض

 
ة قبل عام  ي نموذج التسجيل للعقارات المبنيَّ

. تتضمن نماذج التسجيل الخاصة بهذه الممتلكات  1960الحظ أنه يوجد تغيت  ف 

ي  2004لعام  1قسًما حول االمتثال لمتطلبات القانون المحىلي  
ي مرحلة الطفولة ف 

، وهو قانون الوقاية من التسمم بالرصاص ف 
صفحة الويب المخصصة للدهان  ات حول متطلبات هذا القانون، يمكنكم االنتقال إىل مدينة نيويورك. للمزيد من المعلوم

لومات حول المتطلبات  النقر عىل الروابط المتاحة للحصول عىل مع  - أثناء عملية التسجيل -، أو المحتوي عىل الرصاص
نت   ي حالة امتثال لهذه المتطلبات، فنحن نشجعك بشدة عىل استعراض ندواتنا المقدمة عتر اإلنتر

ا ف  المحددة. إذا لم تكن حاليًّ
قد تكون  )التعليم( عىل صفحة الويب( حول كل موضوع حتر تتمكن من بدء االمتثال عىل الفور.  EDUCATION]انظر قسم 

ي 
 
ة ف  . 2004لعام   1 حالة عدم االمتثال للقانون المحىلي  العقوبات كبير

 
ة من 2أو    1960يناير   1( تم بناؤه بعد 1إذا طلب منك إكمال هذا القسم، ولكن العقار الخاص بك:  ي الفتر

حتر   1960( تم بناؤه ف 
صدر ضده أي مخالفة متعلقة باختبار الدهان المحتوي عىل الرصاص )األمر رقم   1978

َ
أو أمر   HPDبل إدارة ( من ق617ولم ت

ي مدينة  Commissioner’s Order to Abate, COTAتخفيف من المفوض )
( من ِقبل إدارة الصحة والسالمة العقلية ف 

( وليس لديك أدن  معرفة بالدهان المحتوي عىل  Department of Health and Mental Hygiene, DOHMHنيويورك )
جر إرسال عنوان  - قانونًيا –( كان يتضمن 3الرصاص؛ أو   ُ

وحدة سكنية واحدة أو وحدتي   ولم تكن أي من الوحدتي   مؤجرة؛ فت 
ي إىل إدارة 

ون  يد اإللكتر عىل   HPDالعقار والحي والمعلومات الصحيحة للعام الذي تم بناؤه فيه أو عدد الوحدات عتر التر

 مدينة نيويورك 
 ( HPDإدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها )

 مكتب إنفاذ القانون وخدمات األحياء السكنية  

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/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
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d.nyc.govcodevios@hp  حتر ُيمكن إلدارةHPD    ا لذلك. كما ُيمكنك إرسال المستندات
ً
 سجالتها المحفوظة وفق

َ
ث

ِّ
حد

ُ
أن ت

وخضع إلحدى عمليات إعادة التأهيل    1960إذا تم بناء عقارك قبل عام الداعمة لذلك، مثل شهادة اإلشغال، مع طلبك. 
 للعقار بأكمله.   HPDمن ِقَبل   إعفاء ما لم يكن قد تم إصدار  1الرئيسية، فأنت ما زلت خاضًعا المتثال القانون المحىلي 

 ____________________________________________________________________________ 

 
 الفتات االستجابة للكوارث 

 
قبل أن يحدث بصورة متوقعة حالة طوارئ جوية أو كارثة طبيعية أو بعد إبالغك بانقطاع المرافق الذي من المتوقع أن يستمر  
، حيث ال يشغل هذا المالك وحدة سكنية عىل األقل، نشر   ي

ين ساعة، يجب عىل مالك أي مسكن سكت  ألكتر من أرب  ع وعشر
ي 
 
كة ف ي المناطق المشتر

 
، وذلك عىل الفتات بحجم كاف بحيث يمكن رؤيتها بسهولة: )المعلومات التالية ف ي

( ما  1المسكن السكت 
ي منطقة إخالء من األعاصت  عىل النحو المحدد من قبل مكتب إدارة الطوارئ، مع توضيح، إذا كان ذلك 

 
إذا كان المبت  يقع ف

؛ )  ي يقع فيها المبت 
ا، المنطقة التر

ً
؛ )2ممكن ي يجب عىل الشخص االتصال فيها  3( عنوان أقرب مركز إخالء معي  

( األوقات التر
( ما إذا كان سيتم توفت   4أثناء حدوث أي من حاالت الطوارئ الجوية أو الكوارث الطبيعية أو انقطاع المرافق؛ ) 311و  911بالرقم 

كة والسالمة من الحرائق والوقاية من ا ب والممرات والخروج وإضاءة المنطقة المشتر لحرائق، والمصاعد  خدمات مثل مياه الشر
يد أثناء انقطاع المرافق؛ )  ىلي أو التدفئة والتتر

( معلومات االتصال الخاصة  5ومواقع الشحن للهواتف الخلوية والماء الساخن المت  
ي وأرقام الهواتف وطرق االتصال األخرى؛ ) 

ون  يد اإللكتر ي ذلك عناوين التر
ي حالة الطوارئ، بما ف 

ي المبت  لالتصال بهم ف 
(  6بموظف 

فات أثناء الرياح العاتية؛ ) ي تستخدم المضخات،  7التعليمات بشأن إزالة األثاث من أسطح المنازل والشر
ي التر

( وبخصوص المبان 
ي حسب  

التعليمات بشأن تقليل استهالك المياه أثناء انقطاع المرافق. يتم تحديث هذه العالمات من قبل مالك المبت  السكت 
الة الطوارئ الجوية أو الكارثة الطبيعية أو استعادة خدمات المرافق. وُيمكن العثور عىل عينة من  الحاجة ويجب إزالتها بعد مرور ح 

 .  هنا هذه الالفتات 

 _____________________________________________________________________ 
 

ي والية نيويورك )
 
ي حاالت الطوارئ ف

 
 ( ERAPبرنامج المساعدة اإليجارية ف

 
نامج متاح اعتباًرا من    . يجري اآلن قبول الطلبات. 2021يونيو  1الير

 
ي 
ي حاالت الطوارئ ف 

ة لمساعدة األش ذات الدخل  ERAPوالية نيويورك )  سيوفر برنامج المساعدة اإليجارية ف  ( إعانة اقتصادية كبت 
ي  
د أو عدم استقرار السكن عن طريق دفع اإليجارات المتأخرة، والمساعدة بشكل مؤقت ف  المنخفض والمتوسط، والمعرضة لخطر التشر

ي دفع فواتت  المرافق المتأخرة. 
، والمساعدة ف   دفع اإليجار الحاىلي

 
سيتم سداد المدفوعات إىل مالك العقار، وسيتم إخطار المستأجرين بأي   - المستأجرين ومالك العقارات التقدم بطلب  يمكن لكل من

 مدفوعات يتم سدادها نيابة عنهم. 
 

ي حاالت الطوارئ )
 
ي تمت الموافقة عىل مساعدتها من خالل برنامج المساعدة اإليجارية ف

 ( عىل: ERAPقد تحصل األرس الت 

ي يوم    دفعات اإليجار المتأخرشهًرا من   12ما يصل إىل   •
 أو بعد ذلك اليوم.  2020مارس    13عن اإليجارات المستحقة ف 

ي دفع اإليجار الحاىلي أشهر من  3ما يصل إىل   •
 
ي المئة أو   30إذا كان من المتوقع أن تنفق األشة تنفق  المساعدة اإلضافية ف

ف 
 من إجماىلي الدخل الشهري عىل سداد 

 اإليجار.  أكتر
ي يوم   دفعات مرافق الغاز أو الكهرباء المتأخرةشهًرا من   12ما يصل إىل   •

  2020مارس    13مقابل دفعات المرافق المستحقة ف 
 أو بعد ذلك اليوم. 

 
، يرجر زيارة   ا  otda.ny.gov/erapللمزيد من المعلومات عن طريقة التقديم، ولمعرفة إذا كنت أنت أو مستأجروك مؤهلي  

ً
. هناك أيض

ي المناطق اإل 
ي منظمات مجتمعية تساعد سكان نيويورك عىل التقدم بطلب ف 

 . nyc.gov/erap دارية الخمس المدرجة ف 
 

mailto:codevios@hpd.nyc.gov
mailto:codevios@hpd.nyc.gov
mailto:codevios@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-ll1-exemption-application.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/emergency-notification.pdf
https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/new-york-emergency-rental-assistance-program-erap.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/new-york-emergency-rental-assistance-program-erap.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/new-york-emergency-rental-assistance-program-erap.page
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 تعاون معنا للمساعدة على إيجاد سكن لسكان نيويورك  

ي مدينة نيويورك بفرصة ملء 
 
األماكن الشاغرة لديهم، وزيادة إيراداتهم التشغيلية مع خدمة سكان نيويورك  يحظ  مالك العقارات ف
ي تخرج من نظام  ( DSS)تقدم دائرة الخدمات االجتماعية   . المحتاجي   إىل المساعدة

إعانات إيجار تمولها المدينة لألش التر
ي بالفارق بي     . اإليواء

قد تسدد المدينة  . اإليجار وما يمكنهم دفعه بأنفسهم تحصل هذه األش وهؤالء األفراد عىل إعانات إيجار تف 
ي بعض الحاالت مكافأة لمالك العقارات مقابل تحديد وحداتهم

 
، وتدفع ف ا رسوم السماشة نيابة عن العمالء المؤهلي  

ً
 .أيض

 
ونظًرا ألن  .اإليجارات  في استقرار دخل لمالك العقارات من تلك DSSفي هذا الوقت االقتصادي العصيب، قد يسهم التأجير لعمالء 

المدينة تدفع غالبية اإليجار، وقد تزيد هذه الحصة إذا انخفض دخل المستأجر، فقد تساعد إعانات اإليجار في المدينة مالك العقارات 

 .على تجنب عدم اليقين 
 

ي المدينة هنا
 
:  يمكن العثور عىل المزيد من المعلومات حول إعانات اإليجار ف

lyer.pdff-subsidy-https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/rent .      ي
 
إذا كانت لديك شقة ترغب ف

ىلي لوحدة مشاركة الجمهور عىل الرقم 
جر االتصال بخط الدعم المت   ُ

ها، فت  ي   إكمال، أو 0047-221-929تأجت 
ون   النموذج اإللكتر

 .http://nyc.gov/homesupportunitعىل 
 

 
ي )فحوصات مراجل الم

 ( DOBياه: إدارة المبان 
 
ي عىل تركيب وتشغيل مراجل مدينة نيويورك ومنشآت تخزين زيت الوقود. يتحمل مالكو  

ف وحدة مراجل المياه التابعة إلدارة المبان  تشر
ي لديهم تعمل بأمان ومن أنها متوافقة مع قانون البناء وجميع اللوائح التنظيمية ذات  

العقارات مسؤولية التأكد من أن المراجل التر
ة من أكتوبر حتر مايو من كل عام إىل وقوع مخالفات لدى إدارة الصلة. قد يؤدي   ي الفتر

وفرض رسوم   HPDعدم توفت  الحرارة الكافية ف 
ي برنامج جهاز استشعار الحرارة الخاص بإدارة 

. نحن نشجعك بشدة عىل ضمان  HPDفحص وتوقيع عقوبات مدنية و/ أو التضمي   ف 

كة المصنعة؛ لضمان توفت   إجراء عمليات الفحص سنوًيا وفق ما هو مطل ا لتعليمات الشر
ً
وب وعىل صيانة المراجل الخاصة بك وفق

 الحرارة بشكل كاٍف وفق ما هو مطلوب.  
 

.  31يناير حتر    1من  -دورة فحص مراجل المياه  يجب إجراء عمليات فحص داخلية وخارجية لمراجل الضغط المنخفض   ديسمتر
 لخاصة بها إىل القسم خالل هذه الدورة. ومراجل الضغط العاىلي وتقديم التقارير ا 

 فحوصات مراجل الضغط العاىلي  •
 خفض فحوصات مراجل الضغط المن •
 مواعيد االختبار األول  •
 والجزاءات رسوم إنشاء ملف التقارير   •
 المعلقة  DOBإغالق مخالفات مراجل  •

 يرجر االتصال بقسم مراجل المياه: 
Boiler Division Customer Service Window 

 ( قسم مراجل المياه، نافذة خدمة العمالء)
280 Broadway, 1st Floor 

New York, NY 10007 
 مساًء، )من االثني   إىل الجمعة(   2:00صباًحا إىل   8:30ساعات العمل: متاح من الساعة  

 
 الخط الساخن لقسم مراجل المياه )لالستفسارات غت  التقنية( 

 www.nyc.gov/dobhelp( أو 212)  393- 2661
 مساًء، )من االثني   إىل الجمعة(   4:00صباًحا إىل   8:30ساعات العمل: متاح من الساعة  

 
 لمعرفة إجابات األسئلة المتداولة عن مراجل المياه والمخالفات  DOBلدى    األسئلة الشائعةيرجر قراءة 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fhra%2Fdownloads%2Fpdf%2Frent-subsidy-flyer.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C30e727248e234b65983e08d914e4ded5%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637563795489947978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KSO30YvCBTBAJ93nj9kOa4tyo5IRAb%2BbfdX4OGXfYNI%3D&reserved=0
http://nyc.gov/homesupportunit
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-high-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-high-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-high-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-high-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-low-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-low-pressure.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-first-test-inspections.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-first-test-inspections.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-first-test-inspections.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-first-test-inspections.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-filing-fees-and-penalties.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-filing-fees-and-penalties.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler-violations.page
https://a810-efiling.nyc.gov/eRenewal/dobNowHelp.jsp
https://www1.nyc.gov/site/buildings/business/boiler_faqs.page
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 الوحدة التقنية لمراجل المياه )للتعرف عىل موعد االختبار األول أو لالستفسارات أو المشكالت التقنية ذات الصلة بمراجل المياه( 
(212) 393-2784 

 الجمعة(  -مساًء. )االثني    3:30صباًحا إىل  8:30ساعات العمل: 
 www.nyc.gov/dobhelpلألسئلة غت  التقنية: 

   BoilerTechnical@buildings.nyc.govلالستفسارات التقنية: 
 

 علومات إضافية عن جهة االتصال: م

ي 
 
 DEP (718) 595-3855تجديد تسجيل مراجل المياه ف

نت  311 قم بزيارة شكاوى مراجل المياه   311أو اتصل بالرقم  عتر اإلنتر
 

https://a810-efiling.nyc.gov/eRenewal/dobNowHelp.jsp
mailto:BoilerTechnical@buildings.nyc.gov
https://portal.311.nyc.gov/

