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ة مقدمة إىل مالكي العقارات   2021سبتمبر  -نشر
 

 السادة مالكي العقارات،  
  

يعات  ( Housing Preservation and Development, HPD)تقدم إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها  تحديثات دورية للتشر
ي مدينة  

 
ي السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة المساكن ف

الجديدة والمعلومات المتعلقة بالمواد والموارد المتاحة ألصحاب المبان 
ي والية نيويورك، وقواني   المدينة األخرى ذات الصلة  نيويورك، وقانون السكن المتعدد 
 
ل بزيارة . ف

َّ
ي إلدارة تفض

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

  
هذه المعلومات ال تعبر بشكل كامل أو نهائي عن جميع  . المعلومات فقط، وليس لمنح المشورة القانونيةهذا المنشور مخصص لغرض توفير 

 .الواجبات الخاصة بأصحاب الممتلكات والمستأجرين فيما يتعلق بالقوانين والقواعد المرتبطة بنظام اإلسكان في مدينة نيويورك
 

 بدء موسم التدفئة في مدينة نيويورك
 

ي  موسم التدفئةيبدأ  
ي مدينة نيويورك ف 

ي   1ف 
، ُيطلب من مالكي العقارات التأكد من  .  مايو  31أكتوبر وينتهي ف  وبي   هذين التاريخي  

ي أي وقت تقل فيه درجة الحرارة عن   68الحفاظ عىل التدفئة عند درجة حرارة ال تقل عن  
ل ف  درجة خالل    55درجة داخل المت  

ة بي    )ساعات اليوم 
ي الفتر

ة بي   الساعة  (. مساء   10:00صباًحا و  6:00ف 
ي الفتر

صباًحا، فيجب الحفاظ عىل    6:00مساء و   10:00أما ف 
ل عن   ل 62أال تقل درجة الحرارة داخل المت    . درجة، بغض النظر عن درجة الحرارة خارج المت  

 
 : وللتأكد من أن غاليتك جاهزة لفصل الشتاء، فإننا نشجعك عىل اتخاذ خطوات محددة

ي  إىل مطالًبا بتقديم تقرير حول فحص الغاليات    عقارك ان إذا ك -
 ,Department of Buildings)                إدارة المبان 

DOB )وُيطبق تقديم التقارير الخاصة بالغاليات  .  ، فتأكد من إكمال فحص غاليتك ومن إجرائك لجميع اإلصالحات المطلوبة
ي 
ي المساكن المشغولة بالسكان التر

 :ف 
o   أرس أو أكت   6تتضمن 
o   رس بغالية سعتها   6أقل من

ُ
 الساعة أو أكتر من هذا /وحدة حرارية بريطانية 350,000أ

o  اإلشغاالت السكنية للوحدات ذات االستخدامات المختلطة 
o   الوحدات ذات الغرف الفردية(Single Room Occupancies, SRO's .) 

 
ي  الطالع عىلللمزيد من المعلومات حول هذه المتطلبات، يمكنك ا 

 . (DOB)صفحة الويب المخصصة للغاليات لدى إدارة المبان 

 
 

 العقوبات المدنية 

ي رفع دعوى قضائية لتطبيق العقوبات المدنية المرتبطة بمخالفات التدفئة والمياه الساخنة HPDقد تبدأ إدارة 
يمكن للوكالة  .  ف 

 : المطالبة بالعقوبات التالية، عىل أن تشي من تاري    خ نشر إشعار المخالفة حتر تاري    خ تصحيح المخالفة

 لمياه الساخنة  دوالر يومًيا مقابل كل مخالفة أوىل متعلقة بالتدفئة أو ا   250-500 •
ي نفس المبت  خالل نفس العام الميالدي من المخالفة األوىل، أو خالل   500-1000 •

دوالر يومًيا مقابل كل مخالفة الحقة ف 
 أو الموسم التاىلي له /نفس موسم التدفئة و 

ي حددتها المحكمة، فإن إدارة 
د المالك والعقار وستطلب  سوف ترفع قضية ض  HPDإذا تعذر عىل المالك سداد العقوبات المدنية التر

 .إنفاذ الحكم

THE CITY OF NEW YORK  

DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  

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/buildings/safety/boiler.page


 

 

 

 

2 

 

 أهلية السداد وفاًء للعقوبات المدنية

ي الوقت المناسب 250قد يكون بعض المالكي   مؤهلي   الستيفاء العقوبة عن طريق دفع 
 
سيشت  إخطار  .  دوالًرا مع إخطار تصحيح ف

ي العقوبة المدنية، وذلك عىل أساس ما إذا كان انتهاك التدفئة هو أو 
 
 للدفع بما يستوف

 
ل  االنتهاك بوضوح إىل ما إذا كان االنتهاك مؤهال
التقويمية   أو ما إذا كان انتهاك الماء الساخن هو أول انتهاك من هذا النوع للسنةأو السابق انتهاك من هذا النوع لموسم التدفئة الحاىلي 

يد أو عن طريق  .  الحالية أو السابقة يجوز للمالك الذي يختار تقديم إشعار بالتصحيح والدفع بشكل ُمرٍض القيام بذلك عن طريق التر
ي استخدام 

ون  ي غضون  يجب إصالح الحال .  (eCertification)التصديق اإللكتر
 
،  (نفس تاري    خ الفحص) ساعة من نشر المخالفة   24ة ف

ي غضون   250ويجب أن يتم دفع 
 
٪ رسوم  2يتم تطبيق  ) يمكن السداد عن طريق بطاقة االئتمان أو بطاقة الخصم . أيام 10دوالًرا ف
ي حالة عدم استالم إخطار التصحيح وكذلك عدم استالم دفعة  .  مالية ، أو بشيك مصدق أو حوالة (راحة الستخدام بطاقات االئتمان

 
ف

ي محكمة اإلسكان HPDأيام، يحق إلدارة  10السداد خالل مدة  
 
 . السعي للحصول عىل أمر للتصحيح وتطبيق العقوبات المدنية ف

 رسوم الفحص 

ا أسفرت عمليات الفحص عن وجود  دوالر عىل جميع عمليات الفحص بعد أول عمليتي   إذ 200رسوًما قدرها    HPDستفرض إدارة 
هذه الرسوم تضاف إىل أي  . أو مخالفة المياه الساخنة خالل عام تقويمي ( من أكتوبر إىل مايو )مخالفة تدفئة خالل نفس موسم التدفئة 
ي  سيتم فرض هذه الرسوم عىل المالك من خالل اإلدارة المالية عىل الفاتورة . عقوبات مدنية قد تفرضها محكمة اإلسكان

رب  ع السنوية التر
ا عىل المبت  . تىلي الفحص

ً
ا مستحقة عىل المالك ورهن

ً
ي فائدة وقد يتم  .  تصبح جميع الرسوم غت  المسددة ديون يتر

وسيدر الرهن الض 
ي للمدينة/بيعه و  يتر

 . أو الحجز عليه لتحصيل المبلغ المستحق من خالل بيع الرهن الض 
 
 

 :  مخلفات إعصار إيدا في نيويورك: الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ

 بدء عملية االسترداد 

رة .1 لك وممتلكاتك المتض   . التقط صوًرا لمت  
 .المفقودة/قم بعمل قائمة بالعنارص التالفة  .2
كة التأمي   الخاصة بكإذا كان لديك تأمي   . وفر عىل نفسك الوقت .3 إذا لم يكن لديك  . ، فيجب عليك تقديم مطالبة إىل شر

، أو إذا تم ر   . فض مطالبة التأمي   الخاصة بك، فتابع إىل الخطوة الرابعةتأمي  
 : طرق للتقديم 3 .4

نت   •  DisasterAssistance.govعتر اإلنتر

 FEMAمن خالل تطبيق الهاتف المحمول الخاص ب   •

 7585-462 (800) ): هاتف الصم وضعاف السمع   3362-621 (800) اتصل عىل الرقم  •
 

ي تحتاج لتقديمها إىل الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ
 المستندات الت 

ي  (  FEMA)ال تستطيع الوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ :  مالحظة)خطاب قرار التأمي    •
ي حالة الخسائر التر

تقديم المساعدة ف 
 .( يغطيها التأمي   

 إثبات اإلشغال أو الملكية  •

 إثبات للهوية  •
 

 .هنا  لتقديمتعرف عىل المزيد حول عملية ا 
 

 

 (COVID-19موارد ألصحاب العقارات السكنية في أعقاب جائحة )
 

ي الوصول إىل COVID-19شكلت جائحة )
ا بالتحديات للمالك والمستأجرين عىل حد سواء. نلخص هنا الموارد لمساعدتكم ف 

ً
ا مليئ

ً
( وقت

 العقاري، والمساعدة المخصصة للحاالت الفردية. مدفوعات اإليجار، والقروض، وتدابت  الحماية من الحجز 
 

، تذكت  رسي    ع: 
 
ي شققهم ما لم يتم صدور أمر باإلخالء من محكمة اإلسكان بواسطة قاٍض وتم   أوال

 
يحق لجميع المستأجرين البقاء ف

ي المدينة أو مكتب حكمدار المدينة. 
 
ي إخال   تنفيذه بواسطة أحد مسؤوىلي إنفاذ القانون ف

ء المستأجر بتغيت  األقفال، أو  من غت  القانون 
/ السماح   ي

استخدام القوة أو العنف، أو الحرمان من الخدمات األساسية )التدفئة، والكهرباء، والمياه، وما إىل ذلك(، أو بالتسبب ف 

https://webapps.hpdnyc.org/eSignature/Login.aspx
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages
https://www.fema.gov/assistance/individual/program#apply
https://www.fema.gov/assistance/individual/program#apply
https://www.fema.gov/assistance/individual/program#apply
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ي الوحدة  الذ أو بظروف تؤدي إىل انتهاكات أخرى لقانون البناء أو الصحة. يحمي القانون المستأجرين الذين لديهم عقد إيجار  
 
ين عاشوا ف

ي المسكن/ فرد من أفراد األرسة    30السكنية لمدة تزيد عىل  
 
يوًما متتالًيا )بدون عقد إيجار(، وينطبق ذلك بشكل فردي عىل كل رفيق ف

ي الوحدة السكنية. يغطي القانون المنازل المخصصة ألرسة واحدة أو أرستي   والمساكن المتعددة الوحدات.   
 
 يشارك اإلقامة ف

 
 لمساعدة المالية لمساعدة المستأجرين عىل سداد اإليجار لك: ا

ي حالة برنامج المساعدة اإليجارية  
 
ي سداد اإليجار، وف

 
يمكنك توجيه المستأجر )المستأجرين( إىل هذه الموارد إذا واجهوا مشكلة ف

 عنهم:    Emergency Rental Assistance Program, ERAPالطارئة )
 
 (، يمكنك التقديم نيابة

 

سيوفر مدفوعات اإليجار المتأخرة، ومساعدة اإليجار المؤقتة، ومتأخرات المرافق  ( ERAPبرنامج المساعدة اإليجارية الطارئة ) .1
ة إىل المالك/ صاحب العقار نيابة    المنخفض والمتوسط. لألرس المؤهلة ذات الدخل  سيتم سداد جميع مدفوعات اإليجار مباشر

  عن المستأجر. 
 

نامج المساعدة اإليجارية الطارئة ) طلبات التقديم مفتوحة اآلن.  ( بالنيابة عن المستأجرين.  ERAPيمكن للمالك التقديم لبر
نامج للمالك، أو التحقق من حالة طلبك   . البوابة لعموم الواليةعتر هذه  يمكنك طلب التقديم، أو معرفة متطلبات التر

 
ي 
 يمكن لألرس المؤهلة تلقر

 متأخر شهًرا من مدفوعات اإليجار ال  12ما يصل إىل   •

ي المستقبل 3ما يصل إىل   •
ي دفع اإليجار ف 

 أشهر من المساعدة اإلضافية ف 

ي   12ما يصل إىل   •
ي تراكمت ف 

أو   2020مارس/ آذار،    13شهًرا من مدفوعات الكهرباء أو الغاز لتغطية متأخرات المرافق التر
 بعد ذلك  

 

ي حاالت الطوارئOne Shot Dealبرنامج ) .2
 
ي سداد متأخرات الرهن العقاري و/ أو اإليجار   يمكن أن يساعدك  ( للمساعدة ف

ف 
  المتأخر لمستأجرك. 

 
أو    ACCESS HRAموقع يمكن للمالك والمستأجرين التقدم بطلب للحصول عىل هذه المساعدة الطارئة لمرة واحدة باستخدام 

ية  ية )ACCESS HRAتطبيق المحمول إلدارة الموارد البشر ( إلكمال مقابلة األهلية عتر الهاتف.  HRA. ستتصل إدارة الموارد البشر
وط، يرجر  نامج واألهلية والشر التواصل مع بخط المعلومات الخاص بإدارة الموارد للحصول عىل المزيد من المعلومات عن التر

ية )   .1399-557-718( عىل الرقم  HRAالبشر
 
ي المستقبل. سُيطلب من المالكي    

يجب عليك أنت أو المستأجر لديك إثبات قدرتك عىل تحمل دفع الرهن العقاري أو اإليجار ف 
ية )المتقدمي   للحصول عىل مساعدة الرهن العقاري تقديم طلب حجز   (.   HRAلدى إدارة الموارد البشر

 

د من مؤسسة  .3 د.  Homebaseبرنامج منع التشر يمكن للمالك إحالة المستأجرين إىل   يزود سكان نيويورك بخدمات منع التشر

Homebase  ونية ألداة تحديد المواقع عبر متاحون لتقييم   Homebaseموظفو  . Homebase Locaterالصفحة اإللكب 

ي ذلك: 
 االحتياجات الخاصة لألرس المعيشية وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما ف 

 منع اإلخالء   •

ي الحصول عىل اإلعانات العامة  •
 المساعدة ف 

 المساعدة اإليجارية الطارئة  •

 ،Funds and Services for Tenants Experiencing Needبرنامج األموال والخدمات للمستأجرين المحتاجي   ) .4

ENFAST)    .ي ذلك تخفيف أعباء اإليجار
ي االعتبار. للمزيد من المعلومات أو  يوفر الموارد المالية، بما ف 

ال توضع حالة الهجرة ف 

. يجب عىل األفراد والعائالت الذين يخدمهم برنامج  هنا أو أبحث  311لالتصال بأحد مقدمي الخدمة، اتصل عىل الرقم  

(FASTEN :أن )  

ي المنطقة )50ال يزيد دخلهم عىل  •
 ( Area Median Income, AMI% من متوسط الدخل ف 

ي السكن، مثل عدم القدرة عىل سداد  •
 اإليجار بالكامل يكونوا ممن يعانون من عدم االستقرار ف 

 ( COVID-19يكونوا قد فقدوا دخلهم أو تكبدوا مضوفات إضافية بسبب جائحة ) •
 

   منع الحجز العقاري والقروض ألصحاب المنازل: 

https://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/
https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-01104
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/#/
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/#/
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/#/
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/accesshramobile.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/accesshramobile.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/accesshramobile.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://uploads-ssl.webflow.com/5f63cb56c583edef0cceb2ed/5fad4e5e8a65fab41a09cd19_Project%20Parachute%20FAQ.pdf
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ي تفادي الحجز العقاري، يمكنها  حماية إقرار التعش .5
 
ة ف ضمن قانون منع اإلخالء  مساعدة مالك العقارات السكنية الصغب 

ي حاالت الطوارئ لجائحة )
 
 ،COVID-19) (Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Actوالحجز العقاري ف

EEFPA .) 
 

( حماية أنفسهم من  COVID-19أو تكبدوا مضوفات إضافية بسبب جائحة ) لصغار مالك المنازل الذين فقدوا الدخليمكن 
  . نموذج إقرار التعش عىل األقل من خالل  2021،  أغسطس/ آب 31الحجز العقاري حتر  

 
ووقع عليه وسلمه إىل مقرض الرهن العقاري الخاص بك وأي أطراف أخرى قد تتحرك    )المتوفر بلغات متعددة(أكمل هذا النموذج  

ي مرحلة إجراءات الحجز العقاري، فوقع النموذج وأعده إىل المحكمة.  
 
. إذا كنت بالفعل ف ي

لتنفيذ الحجز عىل ممتلكاتك كإجراء وقان 
 احتفظ بنسخة )أو التقط صورة( من النموذج الموقع لسجالتك. 

 
وط  يجب أال   . تنطبق رسر ، ليكونوا مؤهلي   ي ذلك محل إقامتهم األساسي

 من إجماىلي عشر وحدات سكنية، بما ف 
يمتلك المالك أكت 

أخرى. يظل مالك المنازل مسؤولي   عن أي مدفوعات رهن عقاري ورسوم غت  مسددة لمقرض الرهن العقاري الخاص بك.  
 احتفظ بسجالت ما دفعته وما تدين به.  

  

ائب العقارية. إنها توفر  Department of Finance, DOF)  إدارة الشؤون المالية بمدينة نيويورك .6 ي الض 
( يمكنها مساعدتك ف 

. لمعرفة المزيد،   ها من اإلعانات للمالك المؤهلي   تواصل مع إدارة الشؤون المالية  خطط السداد واإلعفاءات والتأجيالت وغت 
(DOFنت  . 311اتصل بالرقم أو   ( عتر اإلنتر

 

ة المؤهلي     (New York Loan Fundصندوق قروض نيويورك )  .7 يقدم قروض رأس المال العامل ألصحاب المساكن الصغت 
ي دخل اإليجار بسبب جائحة )

 اآلن. طلبات التقديم المسبق مفتوحة   (. COVID-19الذين شهدوا خسارة ف 
 

" )أهلية مالك العقارات  Residential Landlord Eligibilityوانتقل إىل القسم المعنون "  هنا لعرض متطلبات األهلية، انقر 
ي تقديم الطلبات، انتقل إىل أسفل  

 . هذه الصفحةالسكنية(. للحصول عىل األسئلة المتكررة وقائمة المنظمات المتاحة للمساعدة ف 
ي برنا 

إىل الموقع  (، انتقل CDFIمج )إلكمال الطلب المسبق والتوافق مع أحد المقرضي   المشاركي   ف 
ي 
ون   .  nyloanfund.com اإللكتر

 
 %. 3سنوات بسعر فائدة ثابت مقداره    5يجب سداد هذه القروض عىل مدار 

ي الحفاظ عىل مسكنك: 
ي يمكن أن تساعدك ف 

 قروض بلدية المدينة الت 

ا ميسورة التكلفة منخفضة الفائدة أو بدون فائدة ويمكن التنازل عنها إلصالح المنازل ألصحاب العقارات   HomeFixتقدم  .8
ً
قروض

ي من إدارة الحفاظ  
ا من أرسة واحدة إىل أرب  ع أرس. يقدم برنامج قروض المبان 

ً
 مكون

 
ًل ة المؤهلي   الذين يمتلكون ويشغلون مت   الصغت 

ي السكنية وتنميتها ) 
( هذا ما يصل إىل  Department of Housing Preservation and Development, HPDعىل المبان 

ن المساعدة المالية بخدمات مخصصة مكثفة. لمزيد من المعلومات ُيرجر زيارة   150,000 ل مكون من أرب  ع أرس. تقتر دوالر لمت  

 لالطالع عىل التفاصيل.   646- 513-3470أو االتصال بالرقم  nyc.gov/homefixالرابط 

 

اء )يقدم  .9 ا منخفضة الفائدة أو   (Preservation Program Green Housingبرنامج الحفاظ عىل المساكن الخض 
ً
قروض

بدون فوائد لتمويل تحسينات كفاءة الطاقة والحفاظ عىل المياه، ومعالجة الرصاص، وأعمال إعادة التأهيل المعتدلة ألولئك  

ا من خمس وحدات عىل األقل ومساحته أقل من  
ً
عىل المزيد  قدم مرب  ع. للحصول   50,000الذين يمتلكون ويشغلون مبت  مكون

ي إىل العنوان  nyc.gov/ghppمن المعلومات، يرجر زيارة الرابط  
ون    hpdpres@hpd.nyc.govأو إرسال رسالة بريد إلكتر

 للتفاصيل. 

 

 Lead Hazard Reduction and Healthy Homesبرنامج الحد من مخاطر الرصاص والمساكن الصحية )يقدم  .10

Program)   ا يمكن التنازل عنها، بمتوسط
ً
دوالر لكل وحدة، لمعالجة مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص    10,000قروض

ي تم بناؤها قبل عام 
ي المؤهلة التر

ي للمبان 
ي المبان 

. للحصول عىل المزيد من  1960ومشكالت أخرى تتعلق بالصحة والسالمة ف 

https://www.nycourts.gov/covid-eefpa.shtml
https://www.nysenate.gov/newsroom/articles/2021/covid-19-emergency-eviction-and-foreclosure-prevention-act-2020
https://nycourts.gov/eefpa/PDF/Foreclosure_Hardship_Declaration-English.pdf
https://nycourts.gov/eefpa/
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/about/contact-us.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/about/contact-us.page
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://www.connect2capital.com/partners/new-york-forward-loan-fund/
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/homefix.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/homefix.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
mailto:hpdpres@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
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ي إىل العنوان  reduction-nyc.gov/leadالمعلومات، يرجر زيارة الرابط 
ون  أو إرسال رسالة بريد إلكتر

hpdlead@hpd.nyc.gov.  

 
 %. 3مقداره  سنوات بسعر فائدة ثابت    5يجب سداد هذه القروض عىل مدار 

  المساعدة الفردية ألصحاب العقارات السكنية: 
 

هو برنامج جديد يساعد أصحاب المنازل النازحي   من    (Homeowner Helpdeskمكتب المساعدة ألصحاب المنازل ) .11
ي وسط برو 

 
ونكس. يمكن ألصحاب المنازل الذين  منازلهم ومجتمعاتهم. يخدم حالًيا األحياء ف   وشمال التر

ق كويت  كلي   وجنوب رسر
ي 
ي وتقت 

ي يحتاجون إىل الدعم الحصول عىل دعم ماىلي وقانون 
 
.   مجان اء القانونيي   من مستشاري اإلسكان المجتمعيي   والختر

، اتصل عىل  م بزيارة  HOME-456-855- 1للمساعدة فيما يىلي
ُ
وني أو ق   لمكتب المساعدة. الموقع اإللكتر

 ( COVID-19حل تحديات اإلسكان بسبب جائحة ) •

 عمليات االحتيال من ِقبل المقاول والخاصة بالرهن العقاري الحماية من   •

 التقديم عىل القروض والمنح والمزايا واإلعفاءات  •

 تفادي الحجز العقاري  •

 المساعدة القانونية والمزيد!  •
 

ي    (Landlord Ambassador Programبرنامج سفب  المالك )يساعد  .12
مالك العقارات عىل تنفيذ أفضل ممارسات إدارة المبان 

ي السكنية وتنميتها )
ي تعلم كيفية التقدم للحصول عىل تمويل من إدارة الحفاظ عىل المبان 

ة ف  (. إذا  HPDويوفر المساعدة المبارسر
ي كنت مهتًما بالعمل مع أحد سفراء المالك، يرجر زيارة 

ون  ي إىل العنوان  هذا الموقع اإللكتر
ون  أو إرسال رسالة بريد إلكتر

hpdlap@hpd.nyc.gov  .للحصول عىل التفاصيل 
 
 

 نفقات االنتقال 

مروا   HPDعندما يتلقر مبت  أمر إخالء من وكالة تابعة للمدينة، يجوز إلدارة 
ُ
ي المبت  الذين أ

تقديم خدمات االنتقال إىل المستأجرين ف 
ي أدت إىل  . بمغادرة شققهم

الحاجة إىل االنتقال نتيجة إلهمال  يخضع المالكون لدفع تكاليف امتيازات االنتقال عندما تنشأ الظروف التر
ا للقواني   المعمول بها 

ً
ا    HPDسبق إلدارة    . أو أفعال متعمدة من المالك، أو نتيجة لعدم صيانة أو إصالح المبت  وفق

ً
أن أصدرت ضمان

ي ظل هذه الظروف، ويجب عىل مالك 
ي مقابل تكاليف خدمات االنتقال المقدمة للمستأجرين ف 

المبت  دفع التكاليف  بالسداد عىل المبان 
ي عام   . المتكبدة

نتيجة لذلك،     (. 2019لعام  159القانون المحىلي ) ، أجرى مجلس المدينة تعديالت عىل قانون االنتقال2019ف 
ي تاري    خ 

ي تم إصدارها ف 
أو بعده، ستظل تكاليف المدينة الخاصة بتقديم خدمات االنتقال   2021سبتمتر  14بالنسبة ألوامر اإلخالء التر

ي   ستحقة م
يبية عىل العقار، تخضع للفائدة   عىل المبان  ا رص 

ً
ي تم إخالؤها، لكن إذا ظلت التكاليف غت  مدفوعة، فستصبح رهون

التر
ائب الممتلكات األخرى يبة الممتلكات الخاص بالمالك. واإلنفاذ مثل رص   . سيتم إعداد الفواتت  من خالل بيان حساب رص 

 
 
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
mailto:hpdlead@hpd.nyc.gov
https://homeownerhelpny.org/help-desk
https://homeownerhelpny.org/help-desk
http://nyc.gov/landlordambassadors
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/landlord-ambassador-program.page
mailto:hpdlap@hpd.nyc.gov

