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ة مقدمة إىل أصحاب   2021مايو  - العقاراتنشر
 

 ، العقاراتالسادة أصحاب 
  

يعات الجديدة والمعلومات المتعلقة بالمواد والموارد  (  HPD)تقدم إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها  تحديثات دورية للتشر
ي والية  

 
ي مدينة نيويورك، وقانون السكن المتعدد ف

 
ي السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة المساكن ف

المتاحة ألصحاب المبان 
ل بزيارة .  خرى ذات الصلةنيويورك، وقواني   المدينة األ 

َّ
ي إلدارة تفض

ون  ة    HPDالموقع اإللكتر  لالطالع عىل هذه النشر
ات السابقة)  . بلغات أخرى( والنشر
  

هذه المعلومات ال تعتر بشكل كامل أو  . هذا المنشور مخصص لغرض توفت  المعلومات فقط، وليس لمنح المشورة القانونية
ي عن جميع الواجبات الخاصة بأصحاب 

ي  العقاراتنهان 
والمستأجرين فيما يتعلق بالقواني   والقواعد المرتبطة بنظام اإلسكان ف 

 . مدينة نيويورك

 

 

 تسجيل الملكية  

ي السكنية بموجب القانون 
من المتوقع أن تبدأ الدورة التالية    . HPDسنوًيا لدى إدارة  التسجيليتعي   عىل أصحاب المبان 

ي األول من يونيو  للتسجيل
ي 2021ف 

يتعي   تسجيل البنايات إذا كانت تلك الملكية  .  أغسطس من هذا العام  31، عىل أن تنتهي ف 
يضم وحدة  )، سواء كان المالك يقيم فيه أو ال، أو سكن خاص (وحدات سكنية 3يضم أكتر من  )السكنية عبارة عن سكن متعدد 

ة( سكنية واحدة أو اثنتي    ت الملكية أو كلما  .  إذا لم تكن محل إقامة المالك أو عائلته المباشر ي كلما تغت 
ا تسجيل المبان 

ً
يجب أيض

ي التسجيل الساري 
ت المعلومات الواردة ف  بيانات   HPDتستخدم  (. جديدة للموقعمثل تعيي   وكيل إداري جديد أو إدارة )تغت 

ي أي حالة طوارئ داخل 
ي التسجيل إلرسال جميع اإلخطارات الرسمية، وعند إرسال معلومات عامة، وف 

 .   العقاراالتصال المقدمة ف 
 

ونية من  نت إىل نظ.  بمجرد توافر نماذج التسجيل الجديدة HPDستتلقر رسالة إلكتر ام تسجيل  يمكنك االنتقال فوًرا عىل اإلنتر
ي تبلغ  العقارات

ها، ودفع رسوم التسجيل التر نت، وتحديث أي معلومات تحتاج إىل تغيت  ، وطباعة  DOFدوالًرا إىل  13عتر اإلنتر
يد إىل (المالك والوكيل)كل ما تبقر اآلن هو التوقيع وكتابة التاري    خ .  النموذج عىل الفور ي    HPD، وإرساله بالتر

كما هو موضح ف 
ي الوقت المناسب  .  إنه نموذج سهل، وشي    ع االستخدام.  النموذج 

حاول التسجيل مبكًرا لضمان خضوع نموذجك للمعالجة ف 
ي 
ام بالموعد النهان     .  register@hpd.nyc.govيمكن إرسال أي استفسارات عن التسجيل إىل !   لاللتر 

ي إلدارة تفضل بزيارة 
ون   .  لمعرفة المزيد من المعلومات   HPDالموقع اإللكتر

____________________________________________________________________________ 

 
 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   .  المساعدةالمحتاجي   إىل
إعانات إيجار تمولها المدينة لألش التر

ي بالفارق بي   اإليجار وما يمكنهم دفعه بأنفسهم  . اإليواء
قد تسدد المدينة  . تحصل هذه األش وهؤالء األفراد عىل إعانات إيجار تق 

ا رسوم السماشة نيابة عن العم
ً
ي بعض الحاالت مكافأة لمالك العقارات مقابل تحديد وحداتهمأيض

، وتدفع ف   .الء المؤهلي  
 

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 

 .تجنب عدم اليقين على 

 

 مدينة نيويورك 
 ( HPD)إدارة 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
mailto:Register@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page


 

2 

 

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

flyer.pdf-subsidy-https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/rent .    ي  إذا كانت لديك ش
 
قة ترغب ف

ىلي لوحدة مشاركة الجمهور عىل الرقم 
جر االتصال بخط الدعم المت   ر

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

 .http://nyc.gov/homesupportunitعىل 

 

 
 قضباُن النوافذ تنقذ األرواح 

يمكن تفادي هذا النوع من  . األطفال الصغار أو يلقون حتفهم كل عام جراء السقوط من النوافذ غت  المزودة بالقضبانيصاب 

، وإدارة (DOHMH)مع ارتفاع درجات الحرارة وفتح النوافذ، تحث إدارة الصحة والسالمة العقلية  .حوادث اإلصابة والوفاة 

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

ن لقضبان النوافذ المثبتة بشكل صحيح أن تحول دون يمك. والمستأجرين، عىل اتخاذ إجراءات لتفادي السقوط من النوافذ

اير  . سقوط األطفال من النوافذ المفتوحة ي لم    10، سقط ثالثة أطفال ال تتجاوز أعمارهم 2021منذ فتر
سنوات من النوافذ التر

 . تكن تحتوي عىل قضبان واقية، وكانت إصاباتهم لحسن الحظ غت  مميتة

بتوفير قضبان النوافذ المعتمدة وتركيبها بطريقة سليمة على جميع النوافذ، ال سيما دورات  العقارات أصحاب   57القانون المحلي يلزم 

 10المياه الموجودة بالطابق األول، والنوافذ المطلة على أي شرفة أو فناء مفتوح، في أي شقة يسكن بها طفل ال يتجاوز عمره 
تتمثل استثناءات هذا القانون في النوافذ التي تطل على مخرج  .يات البناسنوات، وعلى النوافذ الموجودة بأي مكان مشترك في هذه 

 .فأعلى الحريق والنوافذ الموجودة بالطابق األول التي تُعد مخرًجا ثانويًا إلزاميًا في أي بناية تبدأ فيها مخارج الحريق من الطابق الثاني 
  YC N -Window Guards Landlordمختلفة، انتقل إلى لمزيد من المعلومات عن تركيب قضبان النوافذ على أنواع النوافذ ال

Health . 

ا بإرسال 
ً
لزم القانون أصحاب الممتلكات أيض ي المكونة)لمستأجري المساكن المتعددة  إخطار سنويوير

من ثالث شقق أو   المبان 
كيب قضبان النوافذ( أكتر  يتم دمج نموذج اإلخطار السنوي بخصوص قضبان النوافذ    . لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتر

راجع  . 2004لعام   1للمساكن المتعددة مع نموذج اإلخطار السنوي بخصوص طالء الرصاص المطلوب بموجب القانون المحىلي  
اير  ة فتر     .  المزيد من المعلومات عن اإلخطار السنوي إذا لم تكن قد أكملت ذلك اإلجراء بالفعللالطالع عىل 2021نشر

 _________________________________________________________________________________ 

 معالجة حاالت العفن بشكل صحيح 

ي تحتوي عىل 
ي والية   إدارةمن  مسؤولي   معتمدين أكتر تعيي   وحدات أو  10يتعي   عىل أصحاب العقارات السكنية التر

العمل ف 
(  يجب أن يكون هذان المتعاقدان مستقلي   تماًما عن بعضهما البعض) نيويورك؛ أحدهما لتقييم درجة العفن، واآلخر لمعالجته 
ي  . مرب  ع قدم 10لتقييم الحالة ومعالجتها إذا كانت مساحة العفن أكتر 

للعثور عىل متعاقد مرخص للتعامل مع حاالت العفن ف 
ي والية نيويورك إلدارةالتابعة  عاقدين المرخصي   للتعامل مع حاالت العفن أداة البحث عن المت استخدم  منطقتك،

.  العمل ف 

ي والية  24-154  القسميجب عىل هؤالء العاملي   المرخصي   االمتثال للقانون اإلداري لمدينة نيويورك، 
، وقانون العمل ف 

  . 32نيويورك، الفقرة  
 

ي   2018لعام    61القانون المحىلي  أرسى
ي التر

ي المبان 
 من معايت  إجراءات تقييم العفن، والحد من انتشاره، ومعالجته ف 

الحد األدن 
ي منطقة تقسيم 10تحتوي عىل 

، أو تقع ف  تحتوي عىل مساحة أرضية غت  سكنية ال يقل حجمها عن    وحدات سكنية أو أكتر
ا عىل الشخص الذي  . قدم مرب  ع 25,000

ً
ط القانون أيض رخصة معالجة العفن تقديم نموذج إشعار بخطة العمل   لديه يشتر

ي مدينة نيويورك( DEP)خطة العمل المتبعة لمعالجة العفن إىل إدارة حماية البيئة والمتبعة لمعالجة العفن 
يتعي   عىل  و . ف 

تتوفر هذه    . رخصة تقييم العفن أن يقدم نموذج تقييم ما بعد المعالجة، وشهادة ما بعد معالجة العفن لديه الشخص الذي  
ي  DEPالنماذج عىل موقع  

ون  ( abatement.page-https://www1.nyc.gov/site/dep/environment/mold)اإللكتر
نتويجب ع ي عليه التواصل   . ىل المتعاقدين تقديمها عىل اإلنتر

ي تسليم هذه النماذج، فينبغ 
إذا واجه المتعاقد أي مشكلة ف 

  .moldhelp@dep.nyc.gov مع

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://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fhpd%2Fdownloads%2Fpdfs%2Fservices%2Flocal-law-57-window-guards.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537098757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ro%2Br7GkD3dPCZT7Wn4w7SDGUats8tE%2BQtVudagrqxVw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fhpd%2Fdownloads%2Fpdfs%2Fservices%2Flocal-law-57-window-guards.pdf&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b274519071f4c284a1908d9157ad3be%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637564439537098757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ro%2Br7GkD3dPCZT7Wn4w7SDGUats8tE%2BQtVudagrqxVw%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%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fworkerprotection%2Fsafetyhealth%2Fmold%2Flicensed-mold-contractors-search-tool.shtm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541254133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hkMPqKklaublVRHRAjx4pGuUTr4iprbx0JYe%2Fsh8LBE%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/local-law-61.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/local-law-61.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdep%2Fenvironment%2Fmold-abatement.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C0b7b0f5871e64ab3ae4808d911d1e15b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637560415541264096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pj8V0xTj%2FZSNTortJtA8UBIoWrHRAh2QyBgPQMEbvwc%3D&reserved=0
mailto:moldhelp@dep.nyc.gov
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اوح العقوبات المفروضة عىل مالك العقار بسبب إجراء العمل دون تقديم األوراق المناسبة من  دوالر إىل   800تتر

 DEPوهذا هو رابط صفحة األوراق المطلوبة من  . دوالر 10,000
abatement.page-https://www1.nyc.gov/site/dep/environment/mold.   

 
ا من هذه   HPDيلزم تقديم نسخ من إيصاالت استالم هذه األوراق إىل المالك من قبل المتعاقدين بعد تقديمها، وتطلب 

ً
نسخ

ي تحتوي عىل  Cوالفئة  Bالمستندات نفسها لتقديمها مع شهادة تصحيح انتهاكات العفن من الفئة 
ي التر

  10، الصادرة للمبان 
 .  وحدات أو أكتر 

 

 
 مخالفات عدم االمتثال لمتطلبات تسليم الوحدات : الطالء الذي يحتوي على الرصاص عمليات فحص 

 .على تنفيذ متطلبات تسليم الوحدات خالل جميع عمليات الفحص للوحدات التي يقيم فيها طفل ال يتجاوز عمره ستة أعوام HPDستعمل 
، للوحدات التي يقيم فيها طفل ال يتجاوز عمره ستة أعوام، ويوجد فيها طالء تأكد 622أو  621مخالفة جديدة باألمر رقم  HPDستصدر 

لرصاص على األسطح المعرضة لالحتكاك في النوافذ واألبواب المتهالكة، وحيث يؤكد المستأجر تسليم أو من المفترض احتواءه على ا

تتطلب هذه المخالفات أن تستوفي الشقة متطلبات التسليم  .(1وهو تاريخ العمل بالقانون المحلي رقم ) 2004أغسطس  2الوحدة بعد 

  يع األسطح المعرضة لالحتكاك في النوافذ واألبواب الخاصة بالوحدةجم عن طريق إزالة الطالء المحتوي على الرصاص من على 

يوًما قد يشمل ذلك األسطح المعرضة لالحتكاك في النوافذ واألبواب التي ال تشكل خطًرا مباشًرا في وقت الفحص، ولكن كان  21خالل  

منفصل ومناسب على تدارك خطر مخالفة وجود من الضروري التخفيف من آثارها وقت تسليم الوحدة يجب على المالك أن يشهد بشكل 

  و (617أو  616)أمر المخالفة رقم أمر )طالء يحتوي على الرصاص على األسطح المعرضة لالحتكاك في األبواب أو النوافذ المحددة 

 .(622أو  621)إكمال أعمال التسليم المحددة على جميع األسطح المعرضة لالحتكاك في النوافذ واألبواب 

يحظ  المالك بفرصة طلب تأجيل موعد التصحيح لجميع المخالفات من خالل اتباع التعليمات المقدمة مع إخطار المخالفة  
ض عىل المخالفة بتقديم اختبار 621وبالنسبة لألمر رقم  .  بعناية ا أن يعتر

ً
إلثبات عدم وجود أي طالء    XRF، يجوز للمالك أيض

ي النوافذ أو األبوابيحتوي عىل الرصاص عىل األسطح المعرض
 . ة لالحتكاك ف 

 
ي اليوم الواحد عن كل مخالفة، بما يصل إىل  دوالر 250تبلغ العقوبة المدنية لعدم االمتثال لمخالفات التسليم هذه 

  10,000ف 
 .دوالر كحد أقىص
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