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THE CITY OF NEW YORK   
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT   
OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  

 

ة إىل مالك العقارات   2022يونيو   –نشر
 

 أعزاءنا مالك العقارات، 

  

يعات والمعلومات الجديدة حول المواد والموارد المتاحة  (  HPD)تقدم إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها   تحديثات دورية بشأن التشر

ي السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة  
ي والية نيويورك  لمالك المبان 

 
ي مدينة نيويورك وقانون المساكن ذات الوحدات المتعددة ف

 
المساكن ف

ي إلدارة توجه لزيارة . وقواعد المدينة األخرى ذات الصلة 
ون  ة   HPDالموقع اإللكتر ات السابقة) لقراءة هذه النشر  . بلغات أخرى( والنشر

  

ا كمشورة قانونية
ً
 أو نهائًيا .  هذا المنشور مخصص ألغراض معلوماتية فقط وليس ُمعد

ا
ا كامًل

ً
بجميع واجبات    هذه المعلومات ليست بيان

ي مدينة نيويورك
 . مالك العقارات والمستأجرين فيما يخص القواني   والقواعد المتعلقة باإلسكان ف 

 

 

 (CONH)شهادة عدم المضايقة 
 

المحلي  يعمل   عدم  (  2021أكتوبر    31تاري    خ رسيانه  )   2021لعام    140القانون  لشهادة  ي  التجريبر نامج  التر مدة  وتعديل  تمديد  عىل 

من إدارة الحفاظ عىل  (  CONH) وهو ُيلزم مالك مباٍن معينة بالحصول عىل شهادة عدم المضايقة     . 2026سبتمتر    27المضايقة حبر  

ي  
المبان  ي ترصي    ح من إدارة شؤون 

البناء المشمولة(  DOB)المساكن وتطويرها قبل تلقر ما هو منصوص عليه بمزيد من  ك.  إلجراء أعمال 

ي قواني   وقواعد مدينة نيويورك، تتضمن أعمال البناء المشمولة ما يىلي 
ي بالكامل أو  (  1: )التفصيل ف  نامج التجريبر  التابع للتر

هدم المبب 

ي تتطلب
إصدار ترصي    ح   جزء منه، بخالف أعمال الهدم الداخلية الُمجراة أثناء تجديد الوحدات المشغولة بغرض إصالح الوحدات البر

ي أدت إىل إصدار مخالفة من إحدى وكاالت المدينة؛  
(  2)لتنفيذ األعمال المتعلقة بمعالجة إحدى مشكالت السالمة والصحة العامة البر

؛  ي المبب 
ي جزء من وحدات تقديم الخدمات ف 

ي جزء منها، أو ف 
ي الوحدة بأكملها أو ف 

  وأي تعديل ( 3) وتغيت  غرض االستخدام أو اإلشغال ف 

ي تخطيط أو بنية أو موقع أي جزء  
ينتج عنه إضافة أو إزالة مطابخ أو حمامات، أو زيادة أو نقص عدد الوحدات السكنية، أو أي تغيت  ف 

وإزالة نظام تدفئة مركزي واستبداله بنظام  (  5)وتقديم طلب للحصول عىل شهادة إشغال جديدة أو معدلة؛  (  4) داخل أي وحدة سكنية؛  

 . هالكه بعدادات فرديةتدفئة ُيقاس است

 

ي  نامج التجريبر ي الخاضعة للتر
ي  (  1: ) تتضمن المبان 

ي شديدة التدهور عىل النحو الموضح ف 
ي المبان 

ي الخاضعة  (  2)،  مؤرسر تأهيل المبان 
والمبان 

ة بي    (  باستثناء أوامر اإلخالء الصادرة بسبب نشوب حريق ) ألمر إخالء كامل   ي الفتر
ي  (  3) ،  2021أكتوبر    31و   2016أكتوبر    21ف 

والمبان 

ي تاري    خ  
عفيت بموجب برنامج التنفيذ البديل ف 

ُ
صدر أمر بخصوصها ثم أ

ُ
ي أ
قيل منها مدير  (  4)أو بعده،    2021أكتوبر    31البر

ُ
ي أ
ي البر

والمبان 

نامج   ي   بموجب التر
 عىل قرض إعادة تأهيل من إدا 2021أكتوبر    31بعد تاري    خ    7A  عُ

ا
كة تطوير    HPDرة  ، إال إذا كان المبب  حاصًل أو رسر

ي أثبتت المحكمة أو إدارة تجديدات المساكن والمجتمع بوالية نيويورك حدوث مضايقات بها بعد تاري    خ  (5) ،( HDC)المساكن  
ي البر

والمبان 

 . 2016أكتوبر  31

 

ي العديد من المناطق الخاصة  
ي الواقعة ف 

ي السكنية ذات الغرف الفردية والمبان 
، إن المبان  ا  كتذكت 

ً
عىل مستوى المدينة ُيطلب منها أيض

ي لقواعد ولوائح مستقلة   . الحصول عىل شهادة عدم المضايقة قبل التمكن من إجراء أعمال البناء المشمولة
 . تخضع هذه المبان 

 

ي لشهادة   نامج التجريبر ي يشي عليها القانون المحلي CONHلمعرفة المزيد عن البر
ي الب 

،  2021لعام    140  ، أو لالطالع عل قائمة المبان 

ونية إلدارة   نامج،  CONHمن أجل تقديم طلب    HPDأو للوصول إىل البوابة اإللكب  ، أو الحصول عل استمارة ورقية للتقدم إىل البر

زيارة رجر 
ُ
harassment-no-of-information/certification-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-:  ي

conh.page   
 

 

 

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/certification-of-no-harassment-conh.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/certification-of-no-harassment-conh.page
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ي 
 (DOB)إدارة شؤون المبان 

 

ي " )Buildings After Hours" أنت مدعو لالستفادة من خدمة  
ي بمدينة    –(  الساعات اإلضافية لخدمات المبان 

مددت إدارة شؤون المبان 

ي  
 
سهل عىل مالك المنازل وأصحاب  (  مساءا   7:00مساءا حبر    4:00)   اتب المناطق اإلداريةمكنيويورك ساعات العمل ف

ُ
كل يوم ثالثاء حبر ت

ي تقع ضمن اختصاص إدارة    التجارية   األعمال
ي الحصول عىل إجابات عن األسئلة البر

ة والمستأجرين ومديري المبان  ال يلزم  . DOBالصغت 

 !  تحديد موعد
 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fbuildings%2Fdob%2Foffice-locations.page&data=05%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ce5f9ae3fab3a498b915a08da585f00e9%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637919462297438794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fUo0gFGvrCfLfKjh%2BFLQqTDb1PaENEcoR2Zr5%2BKduzo%3D&reserved=0

