
 [דעוועלאפמענט] –וואוינונגס דירה ליעס 
 PACT LEASEבאזירטע -פראיעקטוואוטשער שטיצע:  8סעקשאן 

 יעצטיגע איינוואוינערס פון א טויש'ענדיגע פאבליק האוזינג דעוועלאפמענט
              

 
 פאלגענד:דער אייגענטימער און דער טענענט מאכן דעם ליעס אפמאך איבער א דירה ("ליעס") ווי 

 אייגענטימער'ס נאמען: _____________________________________________________________________

 איידענטימער'ס אדרעס פאר מעלדונגען: _________________________________________________________

 ____________________________פארוואלטונגס אגענט'ס נאמען: ___________________________________

 פארוואלטונגס אגענט'ס אדרעס: _______________________________________________________________

 דעוועלאפמענט: ________________________

 דרייווער'ס לייסענס # (אויב ס'איז דא) ____________________ טענענט'ס נאמען: ______________________ .1

 וואוטשער # (אויב ס'איז דא) ___________________ 8סעקשאן 

 דרייווער'ס לייסענס # (אויב ס'איז דא) ____________________ טענענט'ס נאמען: _____________________ .2
 

 וואוטשער # (אויב ס'איז דא) ___________________ 8סעקשאן 
 

 טענענט'ס יעצטיגע אדרעס:

___________________________________________________ 

 דינגען:אדרעס פון דאס "פארדינגען פלאץ" וועלכע ווערט פאר

___________________________________________________ 

 אפארטמענט נומער: ___________

 דאטום פון די ליעס: ____________________

 
 
ראגראפן זענען געמאכט נאר כדי צו קענען שנעלער רעפערירן צו די תנאים פון די די קעפלעך העכער פא קעפלעך: .1

 ליעס. אין פאל עס מאכט זיך א קאנפליקט צווישן דעם טעקסט און א קעפל, טוט דער טעקסט קאנטראלירן.

יעדען מאנאט דער אייגענטימער און/אדער דער פארוואלטונגס אגענט, וועט  טליכע רענט פארן אייגענטימער:אמאנ .2
")  (די "מאנאטליכע האוזינג שטיצע NYCHAקרעדיט'ן די האוזינג שטיצע צאלונג פון די ניו יארק סיטי האוזינג אויטאריטי ("

צאלונג"), אקעגן דעם סך הכל פון די מאנטליכע רענט פארן 'פארדינגען פלאץ' (די "קאנטראקט רענט").  די סומע פון די 
אין איינקלאנג מיט די יו.עס. 'דעפארטמענט אוו  NYCHAצאלונג וועט באשטימט ווערן דורך מאנטאליכע האוזינג שטיצע 

באזירטע -פראיעקט 8") פאדערונגען פאר טענענט'שאפט אונטער די סעקשאן HUDהאוזינג ענד אוירבן דעוועלאפמענט' ("
ייגענטימער א סומע וואס איז די ") פראגראם. דער טענענט איז פאראנטווארטליך צו באצאלן פארן אPBVוואוטשער ("

) פראצענט פון די 'אדזשאסטעד גראוס אינקאם' לויט ווי באשטימט דורך דעם אייגענטימער 30%) דרייסיג (1נידריגערע פון (
") PBVבאזירטע וואוטשער ("-פראיעקט 8און/אדער פארוואלטונגס אגענט אין איינקלאנג מיט די פאדערונגען פונעם סעקשאן 

) די סך הכל 'קאנטראקט רענט' פאר די דירה ווי אויסגערעכנט דא אונטן (דעם "טענענט'ס פארציע פון 2אדער ( פראגראם,



) 10%די רענט"), אויב ס'איז שייך, חוץ אויב די סומע שטעלט מיט זיך פאר א העכערונג וואס איז מער ווי די העכערע פון צען (
, וואס אין דעם פאל NYCHAלויט ווי באשטימט דורך  upon conversionלאר ) דא$25.00פראצענט אדער פינף און צוואנציג (

יאריגע תקופה (דעם "טענענט'ס -5וועט די העכערונג אין די באטרעפענדע סומע ביסלעכווייז אריינקומען אין פארלויף פון א 
. די 'קאנטראקט PBVאדערונגען פאר פ HUDפארציע פון די רענט") לויט ווי עס איז ווייטער באשטימט אין איינקלאנג מיט די 

רענט' איז די קאמבינאציע פון די מאנאטליכע האוזינג שטיצע צאלונג אינאיינעם מיטן טענענט'ס פארציע פון די רענט. דעם 
דעם ערשטן טאג פון יעדן מאנאט, אדער אזא אנדערן טענענט'ס פארציע פון די רענט ווערט פעליג און דארף באצאלט ווערן 

, אויף די אויבענדערמאנטע דן מאנאט וואס דער אייגענטימער און/אדער דער פארוואלטונגס אגענט קען באשליסןטאג יע
אדרעס אדער אויף א פלאץ וואס איז שריפטליכט באשטימט דערפאר דורכ'ן אייגענטימער און/אדער דער פארוואלטונגס 

צום טענענט אז די רענט איז פעליג". די פולע רענט מוז  אגענט. עס פארלאנגט זיך נישט קיין "מעלדונג פון אייגנטימער
באצאלט ווערן אן קיין שום אראפרעכנונגען. דער טענענט דארף באצאלן זיין אדער איר פארציע פון די רענט דורך א טשעק 

פארוואלטונגס אדער דורך א מאני ארדער, אדער אויף אן אנדערן וועג וואס איז אקצעפטירט דורכ'ן אייגענטימער און/אדער 
 אגענט.

 ________________$ טענענט'ס פארציע: דעם טענענט'ס ארגינעלע פארציע פון די רענט דארף זיין

HAP  סובסודיע: די ארגינעלע מאנאטליכע האוזינג שטיצע צאלונג דארף זיין $________________ 

 ________________$ זייןס"ה קאנטראקט רענט פאר די דירה: די ארגינעלע קאנטראקט רענט דארף 

אין אויסטויש פון די רענט וואס ווערט דערונטער באצאלט און פון די ערקלערונגען וואס ווערן דא געמאכט דורכן טענענט ווי 
דעם אונטערנעמונג אויסצופאלגן  איז אנגעגעבן אין זיין/איר/זייער אונטערגעשריבענע אפליקאציע, און זיין/איר/זייער סע

ליכטן אונטער די ליעס, און מיט אלע פארשריפטן און רעגולאציעס פונעם אייגענטימער, טוט דער אייגענטימער טענענט'ס פ
פאר דערמיט פארדינגען פארן טענענט און דער טענענט טוט דערמיט אפדינגען פונעם אייגענטימער דאס פארדינגן פלאץ 

 די תקופה וואס איז אנגעגעבן דא אויבן.

תנאים קענען געטוישט ווערן דורכ'ן אייגענטימער, אין איינקלאנג מיט אירע פארשריפטן און די פריערדערמאנטע 
טעג מעלדונג פאר'ן טענענט. אונטערגעווארפן אונטער די תנאים דערונטער, קען סיי דער  30רעגולאציעס, ביים געבן 

אפט, דורך געבן דעם אנדערן צד א אייגענטימער אגענט און סיי דער טענענט איבעררייסן דעם ליעס און טענענט'ש
 טעג פאראויס. 30שריפטליכע מעלדונג דערוויגן 

וואס עס איז אינעם טאג פונעם  שטאנדינעם צודער טענענט אקצעפטירט די דירה א קאנדיאשן "ווי ס'שטייט און גייט": .3
 ליעס, אזוי ווי אנגעגעבן דא אויבן.

 פון די דירה: באזעצונגבאנוץ און  .4

דערונטער, דאס 'פארדינגען פלאץ' דארף זיין דעם טענענט'ס איינציגע וואוינונג, און חוץ ווען אנדערש ערלויבט  .א
דארף עס ווערן באנוצט בלויז אלס א וואוינונג פארן טענענט און די מיטגלידער פונעם טענענט'ס הויזגעזונד 

, וואס איז געבוירן אדער אדאפטירט געווארן (ד.מ. די וואס פיגורירן אויף די אונטערגעשריבענע אפליקאציע
וועלכע  אינערהאלב דאס הויזגעזונד, אדער אויטאריזירט דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט)

זייט די ליעס האט זיך אנגעהויבן, זינט דאס געבורט, אדער זינט אויטאריזאציע  באזעצונגבלייבן אין כסדר'דיגע 
מער און/אדער פארוואלטונגס אגענט. די מיטגלידער פון דעם טענענט'ס הויזגעזונד לויט ווי דורכ'ן אייגענטי

אויטאריזירט דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט זענען אויסגערעכנט דא אונטן. דער טענענט 
ן באנוץ און באזעצונג יכאויסשליסלרעכט פארן פונעם טענענט'ס הויזגעזונד זאלן האבן די און די מיטגלידער 

 פון דאס 'פארדינגען פלאץ':

 שייכות צום טענענט:  געבורט'ס טאג:    נאמען:

____________________ _____________ ________________ 

____________________ _____________ ________________ 

____________________ _____________ ________________ 

דער טענענט דארף באקומען א שריפטליכע צושטימונג פונעם פארוואלטונגס אגענט, אדער פון איינעם וועם  .ב
דער פארוואלטונגס אגענט האט באשטימט דערצו, בעפאר ערלויבן סיי וועלכן מענטש צו וואוינען אינעם 



נעם טענענט'ס 'פארדינגן פלאץ' וואס איז נישט קיין משפחה מיטגליד וואס איז אויסגערעכנט אי
געווארן אינערהאלב די הויזגעזונד, אדער אדאפטירט אונטערגעשריבענע אפליקאציע אדער וואס איז געבוירן 

אדער וואס איז שפעטער אויטאריזירט געווארן דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט, וואס 
זיך אנגעהויבן, זינט דאס געבורט אדער זינט  בלייבט אין כסדר'דיגע באזעצונג זייט דער טענענט'שאפט האט

 א שפעטער'דיגע אויטאריזאציע דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט.

דער טענענט דארף נוצן דאס 'פארדינגען פלאץ' אויסשליסליך אלס א וואוינונג'ס דירה פארן טענענט און פארן  .ג
א דא אויבן, אדער ווי שפעטער אויטאריזירט דורכ'ן 4פאראגראף  איןטענענט'ס הויזגעזונד ווי אידענטיפיצירט 

אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט, און נישט צום נוצן דאס 'פארדינגען פלאץ' אדער צו ערלויבן איר 
באנוץ פאר קיין שום אנדערן צוועק, חוץ אז דער טענענט און אויטאריזירטע מיטגלידער פונעם טענענט'ס 

  incidentalעזונד מעגן דורכפירן לעגאלע און ערלויבטע פארדינסט'פולע אקטיוויטעטן וואס זענען הויזג
'ס NYCHAץ פון דאס 'פארדינגען פלאץ' אלס א וואוינונג, אין איינקלאנג מיט ובאנ עיקרצום (טפל'דיג, דרך אגב) 
 היים ביזנעס פאליסי.

פארן  feesווערן פונעם טענענט צו באצאלן אנדערע טשארדזשעס און  געפאדערטעס קען  צוגאב טשארדזשעס: .5
 ", און עס שליסט איין:added chargesאייגענטימער אונטער די תנאים פון דעם ליעס. זיי ווערן אנגערופן "

ע וואס איז איבער די מאס פון געווענליכ fixturesצו דאס 'פארדינגען פלאץ' אדער צו די  שאדענסאין פאל פון  .א
וואס אומ'ריכטיגע באנוץ פון מאשינעריע לאזט זיך אויס מיט פרישע אויסנוצונג און צערייסונג, אדער אין פאל 

מעינטענענס הוצאות, דארף דער טענענט באצאלן די קאסט פון ארבייט און מאטריאל פון דאס פאררעכטן, און 
ערן אויף א סקעדזשועל וואס וועט פאר פרישע מעינטענענס הוצאות לויט ווי עס וועט אראפגעשטעלט וו

פון די  6אויפגעהאנגען ווערן דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט אין איינקלאנג מיט פאראגראף 
דער טענענט דארף אויך באצאלן לויט דעם סקעדזשועל פאר שאדענס וואס זענען געמאכט געווארן אין די ליעס. 

ער) דורך סיי וועלכען מיטגליד פון דעם טענענט'ס הויזגעזונד. אין פאל אויב עס 'קאמאן עריעס' (פאבליק פלעצ
איז אוממעגליך אפצושאצן דעם שאדן פון פאראויס, טוט דער טענענט צושטימען צו באצאלן די קאסט פון ארבייט 

ן דעם טענענט און מאטריאל וואס מען האט למעשה אויסגעגעבן פאר די פארריכטונגען. מען קען אויך טשארדזשע
 פארן אויסנוץ פון עקסטערע יוטיליטיס וואס איז אויסגענוצט געווארן בשעת מען האט געמאכט די פארריכטונגן.

וואס איז ארויפגעשטעלט  FEEדער טענענט דארף באצאלן פאר שאדענס אזא אויסגעהאלטענע טשארדזש אדער  .ב
געווארן דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט פאר עקסטערע סערוויסעס וואס האט זיך פארלאנגט 
צוליב סיי וועלכע פארלעצונג דורכ'ן טענענט אדער דורך סיי וועלכן מיטגליד פון דעם טענענט'ס הויזגעזונד פון סיי 

יע וואס איז איינגעשטעלט געווארן דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס וועלכן פארשריפט אדער רעגולאצ
אגענט פאר די געהעריגע אדמיניסטראציע פון דעם דעוועלאפמענט, פאר די באשיצונג פון דעם אייגענטימער'ס 

נדערע און/אדער פארוואלטונגס אגענט'ס פארמעגנס, אדער פאר די זיכערהייטס און באקוועמליכקייט פון א
 איינוואוינער.

) אזעלכע טשארדזשעס וואס 1אין צוגאב צו די פריערדערמאנטע טשארדזשעס, דארף דער טענענט באצאלן ( .ג
קענען שפעטער ארויפגעשטעלט ווערן פאר פרישע סערוויסעס וואס ווערט צוגעשטעלט דורכ'ן אייגענטימער 

און/אדער מאנאטליכע  אינסטאלאציע) סיי וועלכע 2און/אדער פארוואלטונגס אגענט לויטן טענענט'ס פארלאנג,  (
כדי צו געבן  דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענטסערוויס טשארדזש וואס ווערט באשטימט 

 26ערלויבעניש פארן טענענט צו אינסטאלירן אדער צו נוצן אפלייענסעס וואס ווערן אויסגערעכנט אין פאראגראף 
טשארדזשעס קענען געדעקט ווערן דורך א באזונדערן אפמאך צווישן דעם טענענט און דעם  וואס דידערונטער, 

)  סיי וועלכע טשארדזשעס וואס ווערן שפעטער 3אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט,  (
וי גאז שטעלן אזעלכע יוטיליטיס ו-ארויפגעשטעלט דורכן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט פארן צו

אדער וואס ערט פארלוירן דורכ'ן טענענט ו) די קאסט פון ערזעצן מאשינעריע וואס ו4אדער עלעקטעריציטעט,  (
) אזעלכע טשארדזשעס וואס קענען 5, און  (איבער די מאס פון געווענליכע אויסנוצונג און צערייסונגאיז געשעדיגט 

געקומענע -ן/אדער פארוואלטונגס אגענט צוליב צוריקשפעטער ארויפגעשטעלט ווערן דורכ'ן אייגענטימער או
 טשעקס.

פאראגראפן וועלן ווערן -סיי וועלכע פון די טארדזשעס וואס ווערן באשטימט אונטער די פריער דערמאנטע סוב .ד
גילטיג און גרייט איינצוקאסירן דעם ערשטן טאג פונעם צווייטן מאנאט נאכן מאנאט אין וועלכן די דערמאנטע 

חוץ אין פאל עס איז פאראן א געשריבענער אפמאך צווישן דעם אייגענטימער  –איז געמאכט געווארן  טשארדזש
אויב די אויבן דערמאנטע און/אדער פארוואלטונגס אגענט מיט'ן טענענט וואס שרייבט קלאר ארויס אנדערש. 

סיי וועלכן געריכט וואס האט די  טשארדזשעס ווערן נישט באצאלט, וועלן זיין גרייט ווערן פאר איינקאסירונג אין
 רעכט צו אורטיילן דערויף.



ון פרישע טשארדזשעס פאר סערוויסעס, סקעדזשועלס פ דאס ארויסהענגן פאליסיס, פארשריפטן און רעגולאציעס: .6
מאשינעריע, פארריכטונגען און יוטיליטיס , פארשריפטן און רעגולאציעס, וויאויך אלע זאכן וואס ווערן אויסדריקליך דערונטער 
פארלאנגט ארויסגעהאנגן צו ווערן, דארפן עפענטליך ארויסגעהאנגן ווערן אויף אן אנזעהבארן פלאץ אינעם פארוואלטונג 
אפיס און דארף צוגעשטעלט ווערן פארן טענענט לויטן פארלאנג. אזעלכע סקעדזשועלס, פארשריפטן און רעגולאציעס קענען 

אז דער אייגענטימער  באדינגווערן פון צייט צו צייט דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט, מיטן  גע'ענדערט
טעג פאראויס,  30פארן טענענט א שריפטליכע מעלדונג דערוועגן ווייניגסטענס און/אדער פארוואלטונגס אגענט זאל געבן 

באשטימט אז דער טענענט ווערט  -לויט איר אייגענעם באשלוס-אויב דער אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט 
אך דערפון, און דארף געבן פארן דארפ ארויס שרייבן די פארגעשלאגענע ענדערונג און די אורזבאווירקט דערפון. די מעלדונג 
שטעלן געשריבענע קאמענטארן וועלכע דארפן גענומען ווערן אין באטראכט דורכ'ן -צו-טענענט א געלעגנהייט פאר

אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט בעפאר די פארגעשלאגענע ענדערונג ווערט גילטיג. א קאפי פון די מעלדונג 
 ווערן: דארף

 ט ווערן, אדער ארויסגעשיקט ווערן דורך די פאסט, דירעקט פארן טענענט;  אדערדעליווער .א

אנזעהבארע פלעצער אינעהאלב די געביידע וואו דאס 'פארדינגן  3ארויס געהאנגן ווערן אויף ווייניגסטענס  .ב
 פלאץ' געפינט זיך, וויאויך אויף אן אנזעהבאר פלאץ אינעם פארוואלטונגס אפיס.

 יט:סעקיוריטי דעפאז .7

דער באלאנס פון סיי וועלכע סעקיוריטי דעפאזיט וואס ווערט יעצט געהאלטן פארן טענענט דורך די ניו יארק  .א
סיטי האוזינג אויטאריטי זאל ווערן טראנספערירט צום אייגענטימער.  דער טענענט וועט נישט דארפן צאלן קיין 

 ס.שום פרישע סעקיוריטי פארן 'פארדינגן פלאץ' אונטער דעם ליע

אויב עס פאאדערט זיך לויטן געזעץ, וועט די סומע וואס ווערט געהאלטן אלס סעקיוריטי דעפאזיט אין אן  .ב
אקאונט וואס פארדינט פראצענט לויט די געווענליכע ראטע פון די באנק'ינג אינסטיטוציע. די אנגעזאמלטע 

 1%'ינג אינסטיטוציע, ווייניגער מיט פארן טענענט דורך די באנקפראצענט וועס אויסגעצאלט ווערן יעדעס יאר 
, וואס דאס וועט דערלאנגט ווערן פארן אייגענטימער פון די סעקיוריטי וואס ווערט דארט געהאלטןפראצענט 

דורך די באנק'ינג אינסטיטוציע. דער אייגנטימער קען נוצן אדער באשטימען די גאנצע אדער א טייל פונעם 
די דירה דורכאויס די תקופה פון די ליעס. אויב זיך צו צאלן פאר שאדענס צודעפאזיט לויט ווי עס פארלאנגט 

דער טענענט פירט אויס אלע פארפליכטונגען פונעם טענענט אונטער דעם ליעס, און אויב די דירה ווערט צוריק 
יז געדינגען ווי ווען עס א נעם זעלבן צושטאנדגעגעבן פארן אייגענטימער ביים אויסלויף פון די ליעס תקופה אי

געווענליכע אויסנוצונג און צערייסונג, דאן וועט דעם טענענט'ס  מיטן אויסנאם פוןגעווארן דורכ'ן טענענט, 
סעקיוריטי דעפאזיט גענצליך צוריק געגעבן ווערן פארן טענענט, אינאיינעם מיט די אנגעזאמעלטע פראצענט, 

אויב די ליעס ווערט באנייעט, און די סומע  די דירה. פוןטרעט אפ טעג וואס דער טענענט'ס  30אין פארלויף פון 
איז העכער ווי די סומע וואס איז פון די סעקיוריטי דעפאזיט וואס דער אייגענטימער איז ערלויבט צו האלטן 

געווארן איינגעלייגט ביים אנהויב פון די ליעס תקופה, דעמאלט דארף דער טענענט, בשעת די ליעס ווערט 
דער אייגענטימער פארקויפט אדער פארדינגט די  בצאלן פארן אייגענטימער די צוגאב סומע. אויבאנייעט, בא

שיקן די סעקיוריטי דעפאזיט, לויט ווי דאס געזעץ שרייבט פאר, פארן טענענט געביידע, קען דער אייגענטימער 
דער אייגענטימער קלויבט לויט ווי אדער פארן נייעם אייגענטימער אדער פאר דעם וואס האט עס אפגעדינגן, 

שיקט די סעקיוריטי דעפאזיט פארן נייעם אייגענטימער אדער פאר דעם וואס זיך אויס. אויב דער אייגענטימער 
האט עס אפגעדינגען, טוט דער טענענט צושטימען צוריק צו פארלאנגן די סעקיוריטי דעפאזיט פונעם נייעם 

דינגען, און באפרייט דעם איצטיגן אייגענטימער פון סיי וועלכע אייגענטימער אדער פון דעם וואס האט עס אפגע
דער טענענט זאל נישט נוצן די איינגעלייגטע סעקיוריטי אויף טענה וואס אנבאלאנגט די סעקיוריטי דעפאזיט. 

צו באצאלן רענט פארן לעצטן מאנאט פון די תקופה פונעם ליעס. דער אייגענטימער קען נוצן די גאנצע אדער 
 ,fees, פארלוסט, ן, אויס נייטיג, צו באצאלן פאר די אומבאצאלטע רענט, שאדייל פון די סעקיוריטי דעפאזיטא ט

פארדינגען וואס קומט צושטאנד אונטער די ליעס, אדער א פארלעצונג -אדער אויסגאבן צוליב'ן פונדאסניי
 דערפון.

דער טענענט זאל נישט איבערגעבן די דירה, נישט אינגאנצן און נישט קיין טייל דערפון,  פארדינגען/איבערגעבן:-סוב .8
פארדינגען די דירה, נישט אינגאנצן און נישט קיין טייל דערפון, אן די געשריבענע צושטימונג פונעם -וויאויך נישט סוב

ש אויסגערעכנט אין די ליעס, צו באזעצן די דירה. אייגענטימער, וויאויך נישט ערלויבן פאר קיינעם וואס איז נישט ספעציפי
פארדינגען אדער איבערגעבן אן צושטימונג זאל מיט זיך פארשטעלן א פארלעצונג פון א באדייטענדע פארפליכטונג -דאס סוב

 אונטער די ליעס.

 די פאלגענדע סערוויסעס און יוטיליטיס זענען די פאראנטווארטליכקייט פון: סערוויסעס: .9



 ע זאכןאנדער ❑עלעקטעריציטעט   ❑גאז   ❑הייס וואסער   ❑הייצונג   ❑טימער:  אייגענ

 אנדערע זאכן ❑עלעקטעריציטעט   ❑גאז   ❑הייס וואסער   ❑הייצונג   ❑טענענט:  

שטעלן -אויב עס איז אוממעגליך פאר'ן אייגענטימער צו צו שטעלן סערוויס:-אייגענטימער'ס אוממעגליכקייט צו צו .10
אומשטענדן וואס איז נישט די שולד פונעם אייגענטימער, דאן בלייבן ווייטער גילטיג טאט פון לגעוויסע סערוויסעס אלס א רעזו

ווען עס איז אנדערש  דעם טענענט'ס פארפליכטונגען אונטער די ליעס, אריין גערעכנט די פארפליכטונג צו צאלן רענט, חוץ
 ערלויבט דורכ'ן געזעץ.

לויטן פאראויס איינגעמאלדענעם פארלאנג צום טענענט, דארף אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט  צוטריט: .11
די  , פארן צוועק פון מאכן פארריכטונגען, ווייזןשעה'ןווערן ערלויבט איינטריט אינעם 'פארדינגען פלאץ' סיי וועלכע נארמאלע 

דירה פאר אנדערע מעגליכע רענטערס, מארטגעדזשי'ס אדער קויפער'ס, צו מאכן פארבעסערונגען פאר די געביידע, און כדי 
א געשריבענע סטעיטמענט וואס טוט ספעציפיש אנגעבן די אורזאך פון דעם איינטריט, וואס ווערט  צו אינספעקטן די דירה.

געהעריג פאראויס זאל באטראכט ווערן ווי טעג בעפאר די איינטריט,  2גסטענס דעליווערט צום 'פארדינגען פלאץ' ווייני
איינגעמאלדן. אויב דער טענענט ערלויבט נישט אזא איינטריט אינעם 'פארדינגען פלאץ' נאכדעם וואס די מעלדונג איז געגעבן 

עם 'פארדינגען פלאץ' סיי ווען שפעטער, גיין אינינגעווארן, דאן מעג דער אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט ארי
וואס באווירקט די זיכערהייטס פון די איינוואוינער פון די  אן קיין ווייטערדיגע מעלדונגען. אין פאל פון אן עמוירדזשענסי

 געביידע, אדער וועלכע קען גורם זיין שאדענס פאר די געביידע, מעג דער אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט
אריין גיין אינעם 'פארדינגען פלאץ' אן קיין פאראויס'דיגע מעלדונג פארן טענענט. אויב דער טענענט ערלויבט נישט קיין 

נאך א געהעריגע פאראויס'דיגע מעלדונג אין מער ווי איין פאל צוטריט פארן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט 
 טענעם) אופן, איז א פארלעצונג פון א באדייטענדע פארפליכטונג פון די ליעס.אויסגעהאלנישט ( unreasonableאויף אן 

12. LIABILITY (פאראנטווארטליכקייט) :אין וואס דער דער טענענט דארף באצאלן אלע סומעס  פונעם רענטער
(פאראנטווארטליך) פאר שאדענס וואס זענען  liableאייגענטימער פאלט אריין אין פאל דער אייגענטימער ווערט געהאלטן 

 ן אקט פונעם טענענט.צושטאנד געקומען דורך א

מוז זאפארט איינמעלדן פארן אייגענטימער אין פאל פון פייער אדער אנדערע דער טענענט  שאדן: CASUALTYפייער און  .13
casualty ם וואוינען. דער אייגענטימער דארף פאררעכטן , טיילווייז אדער גענצליך, אומפאסיג צווואס פארוואנדעלט די דירה

, געוואנדן אין פארשפעטיגונגען צוליב די אדזשאסטמענט פון אינשורענס קלעימס אדער אמשנעלסטן מעגליךווי דאס פלאץ 
ער סיי וועלכע אורזאך ווא איז נישט אונטערן אייגענטימער'ס קאנטראל. אויב א טייל פון דאס פלאץ איז אומ'נוצבאר, מוז ד

טענענט צאלן רענט פארן חלק וואס איז נוצבאר. אויב דאס פלאץ איז געשעדיגט און דער אייגענטימער באשטימט אז עס 
איז אוממעגליך צו פארריכטן די דירה, דעמאלט דארף זיך ענדיגן די תקופה פונעם ליעס און דער טענענט מוז אפטרעטן פון 

געברענגט געווארן דורך אקטן פונעם טענענט, דארפן די קאסטן פון די -ז צואי casualty. אויב דער פייער אדער די דירה
 רענט.-צוריק געצאלט ווערן פארן אייגענטימער דורכ'ן טענענט אלס צוגאבפארריכטונג 

אין פאל דער טענענט פאלגט נישט אויס סיי וועלכע פון די פארפליכטונגען  (אומ'פאלגזאמקייט): רענטער דיפאולט .14
(אומבאקוועמליכקייט, פראבלעם), פירט זיך אויף א וועג וואס איז שעדליך פאר די  nuisanceפון דעם ליעס, שאפט א 

ר אנדערע רענטער'ס, זיכערהייטס פון אנדערע רענטער'ס, טוט דירעקט שאדן מאכן די פראפערטי, אדער איז א שטער פא
 termination and grievanceקען דער אייגענטימער איבעררייסן די טענענט'שאפט און די ליעס אין איינקלאנג מיט די 

דערונטער. סיי וועלכע פאדערונג פאר  15(איבערייסונג און טענות) פראצעדור וואס ווערן ארויס געברענגט אין פאראגראף 
 ריפטליך.רענט מוז געמאכט ווערן ש

15. TERMINATION  :(איבעררייסונג) איינמעלדונג און טענות פראצעדור  

טוט איינשטעלן פרישע פאדערונגען אויף איינצומעלדן  HUD. (איבעררייסונג) איינמעלדונג Termination .א
termination  איבעררייסונג כדי נאכצוקומעןsection 6 of the United States Housing Act of 1937 יט ווי (לו

עס קען אויסגעבעסערט ווערן, דער "געזעץ") פאר פאבליק האוזינג פראיעקטן וועלכע טוען איבערטוישן שטיצע 
געדעקטע פראיעקט. אין צוגאב צו  דעםדירות וואס געפינען זיך אין  non-RAD PBVוויאויך פאר  RADאונטער 

, וואס איז נוגע ווען אן אייגענטימער טוט איבעררייסן טענענט'שאפט און CFR § 983.257 24די רעגולאציעס ביי 
דעם  דארף דער אייגענטימער צושטעלן געהעריגע שריפטליכע 'מעלדונג פון איבעררייסןשטעלן, -טוט ארויס

 ליעס פאר טענענטס' וועלכע טארן נישט זיין ווייניגער ווי:

 טעג: 30שטיק צייט, אבער נישט מער ווי  )אויסגעהאלטענע(reasonable   א .1



אויב דער געזונט אדער זיכערהייטס פון  •
אדער דעם 'ס NYCHAאנדערע רענטער'ס, 

אייגענטימער'ס ארבייטערס, אדער 
מענטשן וואס וואוינען גאר נאענט צום 
'פארדינגען פלאץ' זענען באדראעט; 

 אדער

-אין פאל פון סיי וועלכע דראג •
וואלדטאטן פארבינדעטע אדער גע

קרימינאלע אקטיוויטעטן אדער סיי וועלכע 
felony  (ערנסטע פארברעך)

 באשולדיגונג;

 טעג אין א פאל פון נישט באצאלן רענט; און 14 .2

טעג אין יעדן אנדערן פאל, אויסער אויב א סטעיט אדער א לאקאלע געזעץ  30 .3
 גילטן. ערלויבט א קורצערע צייט אפשניט, וואס דאן וועט די קורצערע צייט

טוט איינשטעלן פרישע פראצעדוראלע רעכטן כדי נאכצוקומען די  HUD. (טענות) פראצעדור Grievance .ב
 פונעם געזעץ. 8פאדערונגען פון סעקשאן 

(איבעררייסונג) פון שטיצע,  terminationפאר אנגעלעגנהייטן וואס זענען פארבינדן מיט טענענט'שאפט און 
שטעלן א -זאלן צו ")PHAפראגראם פארשריפטן פאדערן אז די פאבליק האוזינג אויטאריטי (" PBVטוען די 

וועט  CFR § 982.555. RAD 24אין געלעגנהייט פון אן אומ'פארמאלע פארהער, לויט ווי עס איז געשילדערט 
רן פעלן נישט אויס, , וועלכע שילדערט ווען די אומ'פארמאלע פארהעCFR § 982.555(b) 24טיילווייז אויפגעבן 
 און פארלאנגן אז:

וואס פארלאנגן א געלעגנהייט פאר אן אומ'פארמאלן  סיבותאין צוגאב צו די  .1
מוז מען  ,CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi) an 24פארהער וואס ווערט אנגעגעבן אין 

געבן א געלעגנהייט פארן טענענט פון אן אומ'פארמאלן פארהער איבער סיי וועלכן 
סכסוך וואס דער טענענט קען האבן וואס אנבאלאנגט א שריט פונעם 

אלס דער  NYCHAאייגענטימער אין איינקלאנג מיט די ליעס, אדער א שריט פון 
פאדערונגען וואס טוען  PBVקאנטראקט אדמיניסטראטאר אין איינקלאנג מיט די 

אומגינסטיג באווירקן דעם טענענט'ס רעכטן, פארפליכטונגען, וואוילזיין אדער 
 סטאטוס.

פאר סיי וועלכע פארהער וואס פאדערט  •
-CFR § 982.555(a)(1)(i) 24זיך אונטער 

(vi) וועט ,NYCHA אלס קאנטראקט ,
אדמיניסטראטאר, דורכפירן דעם 

דער יעצטיגער , אזוי ווי עס איז פארהער
סטאנדארט אינעם פראגראם. דער 
פארהער באאמטער מוז אויסגעקליבן 

 CFR 24ווערן אין איינקלאנג מיט 
§982.555€(4)(i). 

פאר סיי וועלכע צוגאב פארהערן וואס  •
, וועט דער RADפאדערן זיך אונטער 

 אייגענטימער דורכפירן דעם פארהער.

אלע עס וועט זיך נישט פאדערן קיין אומ'פארמ .2
פארהער פאר קלאס טענות אדער פאר סכסוכים 
צווישן איינוואוינער אין וועלכן דער אייגענטימער 
אדער קאנטראקט אדמיניסטראטאר זענען נישט 



פארמישט. דער פארהער פאדערונג גילט נישט 
איבער, און איז נישט געצילט אלס א פארום פאר 
אנהייבן אדער פארהאנדלן פאליסי ענדערונגען 

שן א גרופע אדער גרופעס טענענטס און דער צווי
אלס קאנטראקט  NYCHAאייגענטימער, אדער 

 אדמיניסטראטאר.

דער אייגענטימער זאל געבן פארן טענענט א  .3
מעלדונג פון זייער ברירה צו פארלאנגען אן 
אומ'פארמאלן פארהער לויט ווי עס איז געשילדערט 

פאר אומ'פארמאלע  CFR § 982.555(c)(1) 24אין 
פארהערן וואס וועלן אדרעסירן אומשטענדן וועלכע 

 § CFR 24פאלן ארויס פונעם ראם פון 
982.555(a)(1)(i)-(vi) . 

דער אייגענטימער מוז געבן א געלעגנהייט פאר אן  .4
 שטעלונג.-אומ'פארמאלן פארהער בעפאר אן ארויס

. דער אייגענטימער קען נישט איבעררייסן דעם ליעס, אדער נישט באנייען דעם ליעס, אויסער א גוטע סיבה .ג
 'טענענסי אדענדום'. PBVפאר א גוטע סיבה לויט ווי עס איז געשילדערט אין די 

 (שפעזן): FEESלעגאלע  .16

דער געריכטליכע קאסטן ביים (קאסטן) און/א feesאין פאל דער אייגענטימער אדער דער טענענט פאלן אריין אין לעגאלע 
פארסירן סיי וועלכע פונעם אייגענטימער'ס אדער טענענט'ס רעכטן אונטער דעם ליעס אדער לויטן געזעץ, דאן וועט קיין איין 

 און/אדער געריכטליכע קאסטן. feesצד נישט זיין בארעכטיגט מ'זאל איר צוריק צאלן די סארט לעגאלע 

17. RE-ENTRY :(צוריקנעמען)  אויב דער טענענט ווערט ארויס געשטעלט דורך לעגאלע שריט, מעג דער אייגענטימער
 פארדינגען די דירה.-עס צוריק נעמען, און ער מעג ווידער (פאראנטווארטליך) פארן liableאריינגיין אין די דירה אן צו זיין 

סטער זאלן גערייניגט ווערן פון דערויסן, דער טענענט טאר נישט ערלויבן אז סיי וועלכע פענ רייניגען די פענסטער: .18
 אויסער אויב דער אייגענטימער שטעלט צו אזא סערוויס.

19. COMMON AREAS :(פאבליק פלעצער)  דער טענענט זאל נישט פלאצירן בעיבי קערידזשעס, ביציקלעך, אדער סיי
וועיס, עלעוועיטארס, שטיגן, -גענג, דרייוווואלקס, אריינ-זאכן אין אדער אויף פייער עסקעיפס, דעכער, סיידוועלכע אנדערע 

האללס אדער סיי וועלכע אנדערע פאבליק פלעצער. וועגן פארן פאבליק'ס צוטריט דארפן גענוצט ווערן נאר פאר אריינגיין 
ר און פארלאזן די דירה און די געביידע. נאר אזעלכע עלעוועיטארס און דורכגענג וואס ווערן באשטימט דורכ'ן אייגענטימע

 קענען באנוצט ווערן פאר דעליוועריס.

מיסט און רעסייקל'בארע זאכן מוזן געברענגט ווערן צום בעיסמענט אדער צו אנדערע  (שמוץ): REFUSEמיסט און  .20
פלעצער וואס זענען באשטימט דורכן אייגענטימער אויף אזא אופן וואס דער אייגענטימער קען פארשרייבן. קארפעטס, 

רן דורך קיין שום פענסטער אדער ראגס, אדער אנדערע ארטיקלן זאלן נישט ארויס געהאנגען ווערן אדער אויסגעשאקלט ווע
פארטש פון די געביידע. דער טענענט זאל נישט ארויס קערן אדער ארויס ווארפן אדער ערלויבן אן אנדערן ארויס צו קערן 
אדער ארויס צו ווארפן קיין שום שמוץ, מיסט אדער אנדערע געגענשטאנדן דורכ'ן פענסטער אדער אין סיי וועלכע האללס, 

, עלעוועיטאר שעפטס, אדער סייוועלכע אנדערע פאבליק פלעצער. דער טענענט זאל נישט פלאצירן קיין שום עלעוועיטארס
ארטיקלן פון מיסט אינדערויסן פון די דירה אדער אינדערויסן פון די געביידע, אויסער אין אפגעהיטענע קאנטעינארס און נאר 

פארן (פאראנטווארטליך)  liableנטימער. דער טענענט וועט זיין אויף פלעצער וואס זענען באשטימט דערצו דורכ'ן אייגע
אייגענטימער פאר סיי וועלכע 'ווייעלעישאנס' וואס ווערן אויסגעשריבן פארן אייגענטימער אלס רעזולטאט פונעם טענענט'ס 

 פארפעלן געהעריג צו רעסייקלן, אדער פאר אנדערע פארלעצונגען פון געזעץ.

 ):בהמותיגע (לעבעד PETSקיין שום  .21

פאראגראף "ב" דא אונטן, טוט דער טענענט אנערקענען אז ער -סובחוץ ווי עס איז אנדערש ארויסגעשריבן אין  .א
אויסער אויב עס איז  טאר נישט האבן קיין שום הונט, קאץ אדער אנדערע לעבעדיגע בהמות אויפן פלאץ



ערלויבט אדער איז מוותר אויף זיין רעכט זיך  שריפטליך ערלויבט דורכ'ן אייגענטימער. ווען דער אייגענטימער
וואס זאל באלאנגן צום טענענט, איז דער אייגענטימער נישט מוותר אויף זיין (בהמה)  petקעגנצושטעלן צו א 

(בהמה) עס זאל באלאנגען צום טענענט   petרעכט אפצוזאגן אדער זיך קעגנצושטעלן סיי וועלכע אנדערע
 טענענט.אדער סיי וועלכען אנדערן 

אפגעזעהן פונעם פריערדיגען, אויב דער טענענט האט א הונט אדער קאץ וואס איז לעגאל רעגיסטרירט ביי  .ב
NYCHA  אינעם טאג וואס דער ליעס ווערט אונטערגעשריבן, וועט דער טענענט ערלויבט ווערן צו האלטן דעם

 הונט אדער קאץ אויפן פלאץ.

סערוויס און עמאציאנעלע שטיצע בהמות: א סערוויס אדער עמאציאנעלע שטיצע בהמה מוז זיין רעגיסטרירט  .ג
מען ברענגט עס אריין אינעם 'פארדינגען פלאץ'. דאקומענטאציע פון א  בעפארביים פארוואלטונגס אגענט 

ועט זיךפאדערן אויף צו געזונטהייט פראפעסיאנאל וואס צייגט דעם געברויך צו האבן א סערוויס בהמה ו
 רעגיסטרירן א סערוויס בהמה.

קיין שום הונט, קאץ אדער אנדערע בהמה וועט בשום אופן נישט ערלויבט זיין אין קיין שום עלעוועיטאר אדער  .ד
אין קיין שום פאבליק אפטיילונג פון די געביידע אויסער אויב עס ווערט געטראגן אדער איז אויף א שטריק. צו 

 ויסצופאלגן דעם תנאי וועט זיין א גרונד פארן איבעררייסן די טענענט'שאפט און די ליעס.פארפעלן א

ה וואס ווערט פארדינגען אנטהאלט רויעך ירדער טענענט אנערקענט אז די ד :רויעך און קארבאן מאנאקסייד אלארמס .22
 ך געזעצליך.ן געהעריג לויט ווי עס פאדערט זיעאון קארבאן מאנאקסייד אלארם(ס) וואס ארבייט

23. WINDOW GUARDS דער טענענט טוט דערמיט צושטימען איינצומעלדן פארן אייגענטימער  ):ונג(פענסטער באשיצ
יאר אלט אדער אינגער באזעצט די דירה. דער טענענט זאך נישט אינסטאלירן קיין שום  10אויב סיי וועלכעס קינד וואס איז 

gate  (צוים) אדערguard  (באשיצער) אויף סיי וועלכע פענסטער אן קיין שריפטליכע ערלויבעניש פונעם אייגענטימער, אדער
 liable(באשיצער) וואס דער אייגענטימער האט אינסטאלירט. דער טענענט זאל זיין  guardאראפנעמען סיי וועלכע פענסטער 

(פארלעצונגען) וואס ווערן אויסגעשריבן צום אייגענטימער  violations(פאראנטווארטליך) פארן אייגענטימער פאר סיי וועלכע 
 guardאלס רעזולטאט פון דעם וואס דער טענענט האט נישט ערלויבט דעם אייגענטימער צו אינסטאלירן פענסטער 

 (באשיצער) קעגן געזעץ. guard(צוים) אדער  gateאדער פארן אינסטאלירן סיי וועלכע  ,(באשיצער)

דער טענענט טוט דערמיט צושטימען איינצומעלדן פארן אייגענטימער איבער סיי וועלכע פעינט  זיך: פעינט וואס שיילט .24
(שיילט זיך, קרעק'ט, פלעק'ט, בליסטער'ט  peeling, cracking, flaking, blistering or looseאינעווייניג אין די דירה וואס 

 ענטימער זאל קענען פארריכטן אזעלכע אומשטענדן., כדי אז דער אייגאויף סיי וועלכן אופן )אדער איז לויז

דער אייגענטימער קען צושטעלן, לויטן אייגענטימער'ס באשלוס, סטארעדזש צימער, צוטריט צום דאך,  פאסיליטיס: .25
לאנדרי פעסיליטיס אין די געביידע, אדער טעלעוויזיע מעסטער אנטענע. דער אייגענטימער קען אפשטעלן א טייל אדער אלע 

 damage, injury or(פאראנטווארטליך) פאר סיי וועלכע  liableלכע פעסיליטיס כאטש ווען און זאל נישט געהאלטן ווערן אזע
loss .(שאדן, שעדיגונג, אדער פארלוסט) דורכ'ן באנוץ אדער דורכ'ן אפשטעלן די דאזיגע פעסיליטיס 

26.  ALTERATIONS/CARPETING/ INSTALLATIONS :(ענדערונגען/קארפעטינג/אינטאלאציעס)  דער טענענט טאר נישט
-קלעבן אדער אריין נעגלען קיין שום קארפעט, טייל אדער לינאליום צו די פלאר'ס. דער טענענט זאל נישט ארויפלייגן וואל-צו

פון די דירה דארף עס איבערציאונגן צו די ווענט אדער דעכער. ווען דער טענענט טרעט אפ -פעיפער אדער אנדערע וואנט
ווי ווען עס איז געדינגען געווארן. דער טענענט זאל נישט אינסטאלירן די זעלבע קאליר  איןגע'פעינט איבערגעלאזט ווערן 

, קאך garbage disposal, וואש מאשין, דרייער, דישוואשער, עיר קאנדישאנער, פריזשידער, סינק, waterbedקיין 
ערע מעכאנישע מאשינעריע, אדער א דערויסענדיגע אנטענע אין די דירה, אדער מאכן סיי קאבינעטס, געז רענטש, אנד

 אדער אויסבעסערונגען אן די שריפטליכע צושטימונג פונעם אייגענטימער. alterationsוועלכע ענדערונגען, 

ט, קען דער טענענט אויב דער אייגענטימער נעמט אונטער לעגאלע פראצעדורן קעגן דעם טענענ דעפאזיט פון רענט: .27
ברענגן אז -אויפגעפאדערט ווערן צו דעפאזיט'ירן די רענט ביים געריכט. אויב די רענט ווערט נישט דעפאזיט'ירט קען עס צו

 (ענדגילטיגער אורטייל) קעגן דעם טענענט. final judgmentעס זאל אריינגעטראגן ווערן א 

28. RECREATION AREAS :(אפרוה פלעצער) ו נוצן סיי וועלכע אפרוה פלעצער, אריין גערעכנט א שפילערלויבעניש צ-
דער טענענט  אנולירן די ערלויבעניש כאטש ווען.צימער און געזונטהייט קלאב, מוז זיין שריפטליך. דער אייגענטימער קען 

 וואס ווערן ארויפגעשטעלט דורכ'ן אייגענטימער. feesמוז באצאלן אלע 



די באדינגונגען פון דעם ליעס גילטן איבער די דירה קען האבן א טעראסע אדער א פארטש.  טרעאסעס און פארטשעס: .29
די טעראסע און פארטש ווי גלייך די טעראסע אדער פארטש זענען א טייל פון די דירה. דער אייגענטימער קען מאכן ספעציעלע 

לדן דעם טענענט איבער אזעלכע פארשריפטן. פארשריפטן איבער די טעראסע און פארטש. דער אייגענטימער וועט איינמע
אויב דער טענענט האלט נישט איין די דאזיגע פארשריפטן וועט דאס מיינען אז מען האט פארלעצט א באדייטענדע 

דער טענענט מוז גוט אויפהאלטן און ריין האלטן די טעראסע אדער פארטש, און פריי פון שניי, פארפליכטונג פון די ליעס. 
עטער און מיסט. מען טאר גארנישט קאכן אויף די טעראסע אדער פארטש. דער טענענט טאר נישט האלטן קיין אייז, בל

דעס פלאץ פאר אס צו די טעראסע אדער פארטש, אדער צו נוצן וו כאטש בויען-צו פלענטס אדער אינסטאלירן א צוים אדער
גענטימער די רעכט דאס אוועק צו נעמען און עס האלטן סטארעדזש געברויכן. אויב דער טענענט טוט עס יא, האט דער איי

 אויפ'ן טענענט'ס קאסטן.

די באדעצימערן, טוילעטס, וואש קלאזעטס און פלאמבינג פיקסטשערס  באדעצימער און פלאמבינג פיקסטשערס: .30
 sweepings, rubbish bags, acidsגעמאכט אדער געבויעט געווארן. מעגן באנוצט ווערן נאר פארן צוועק פאר וועלכען עס איז 

 אדער אנדערע געגענשטאנדן טארן נישט אריין געלייגט ווערן אין זיי.

אויטאמאטישע פאסאזשיר און סערוויס עלעוועיטארס, אויב ס'איז דא אזוינס, מעגן ווערן -אלע נישט עלעוועיטארס: .31
אופן נישט געשטערט ווערן דורכ'ן טענענט. , און עס טאר בשום פארוואלטעט נאר דורך איינגעשטעלטע פונעם אייגענטימער

די סערוויס עלעוועיטארס, אויב ס'איז דא אזוינס, קענען גענוצט ווערן דורך מעסענדזשערס און האנדלס פערזאנען אויף 
ר קיין אריינגיין און ארויסגיין, און די פאסאזשיר עלעוועיטארס, אויב ס'איז דא אזוינס, זאלן נישט גענוצט ווערן דורך זיי פא

 שום צוועק.

געשטעלט דורכ'ן אייגענטימער, קענען גענוצט ווערן -וואס זענען צולאנדרי מאשינען, אויב ס'איז דא אזוינס,  לאנדרי: .32
אויפן אופן און אין אזעלכע צייטן וואס דער אייגענטימער קען באשטימען. דער טענענט זאל נישט לאזן דורכ'ן טענענט 

אדער אויף קיין שום אנדערע פאבליק פלעצער, אדער אויף די טעראסע אדער וועש אויפן דאך  טריקענען אדער אויסלופטערן
פארטש, אויב ס'איז דא אזוינס. דער טענענט קען נוצן די לאנדרי מאשינען, אויב ס'איז דא אזוינס, אויף זייער אייגענעם 

 אחריות.

33. OBJECTIONABLE CONDUCT :(אומאויסגעהאלטענע אויפפירונג) טענענט, זייערע פאמיליעס, געסט, ארבייטער,  דער
, זאלן נישט אנטייל נעמען אין קיין שום אויפפירונג וואס מאכט די דירה אדער געביידע צו זיין ווייניגער פאסיג אדער באזוכער

אנדערע צו צום וואוינען פארן טענענט אדער אנדערע איינוואוינער. דער טענענט זאל נישט מאכן, און זאל נישט ערלויבן 
מאכן, קיין שום אויפרודער'דיגע קולות אין די דירה אדער געביידע אדער ערלויבן כאטש וואס זאל געטאן ווערן וואס טוט 
שטערן די רעכטן אדער באקוועמליכקייט פון אנדערע איינוואוינער אין די געביידע. דער טענענט זאך נישט שפילן קיין 

(אודיאו אדער ווידעאו)  audio or videoזן גיין אדער ערלויבן אנדערע צו לאזן גיין מוזיקאלישע אינסטרומענטן אדער לא
 אפאראטן וואס שטערן אדער נערווירן אנדערע איינוואוינער אין די געביידע.

34. NO PROJECTIONS :(קיינע פראדזשעקשאן'ס)  דער טענענט טאר נישט אינסטאלירן אדער גורם זיין די אינסטאלירונג
פון כאטש וואס אויפן דאך אדער די דערויסענדיגע וואנט פון די געביידע אדער סיי וועלכע פארטש, טעראסע, אדער פענסטער, 

 טן געזעץ.אדער פאבליק פלעצער. סאטעלייט דישעס זאלן נישט אינסטאלירט ווערן נאר אין איינקלאנג מי

35. MOVING :(מופן)  דער טענענט קען נוצן דעם עלעוועיטאר אדער סערוויס עלעוועיטאר, אויב ס'איז דא אזוינס, צו מופן
 liableאנדערע חפיצים נאר אין באשטימטע טעג און באשטימטע שטונדען. דער אייגענטימער זאל נישט זיין מעבל און 

ויסגאבן אדער שאדענס אין וועלכן דער טענענט פאלט אריין ביים מופן צוליב פאר קיין שום קאסטן, א(פאראנטווארטליך) 
 liableדורכדעם וואס דער עלעוועיטאר איז נישט עוועילעבל. דער טענענט זאל זיין פארשפעטיגונגען וואס קומען צושטאנד 

 דירה דורכאויס דאס מופן.(פאראנטווארטליך) פאר סיי וועלכע שאדענס וואס קומען צושטאנד פאר די געביידע אדער 

ביי די ענדע פון די תקופה פון די ליעס דארף דער טענענט איבערלאזן די דירה ריין און אין א גוטן  ענדע פון די תקופה: .36
. דער טענענט דארף אוועקנעמען אלע פערזענליכע חפיצים פונעם געווענליכע אויסנוצונג און צערייסונגצושטאנד, אויסער 

דירה נאכדעם וואס דער טענענט טרעט אפ. אויב סיי וועלכע פארמעגן איז פארבליבן אין די דירה ווען די טענענט פון די 
תקופה קומט צו אן ענדע, וועט עס באטראכט ווערן דורכ'ן אייגענטימער צו זיין פארלאזטע פארמעגן וואס דער אייגענטימער 

צו באצאלן סיי וועלכע אויסגאבן אין וועלכן דער אייגענטימער קען ארויס ווארפן אדער פארקויפן. דער טענענט שטימט צו 
 ווערט לויז פון די פארמעגן. אייגענטימער ן דעם וואספאלט אריין אלס רעזולטאט פו

לערט אז ער איז קדער טענענט ער וויתור אויף אויסלענדישע זעלבסטשטענדיגקייט און דיפלאמאטישע אימוניטעט: .37
. דער טענענט איז אויסדריקליך מוותר אויף ר אויסלענדישע אדער דיפלאמאטישע אימוניטעטנישט אונטערגעווארפן אונטע

די דאקטרינע פון אויסלענדישע זעלבסטשטענדיגקייט אימוניטעט און דיפלאמאטישע אימוניטעט, און איז מסכים צו די 
ערט אויסדריקליך אז אין פאל וואס אן יוריסדיקציע פון די האוזינג געריכט און אלע אנדערע געריכטן. דער טענענט ערקל



 property or assets אורטייל ווערט ערהאלטן קעגן אין, קען דער אייגענטימער פארסירן דעם אורטייל קעגן סיי וועלכע
 ) פונעם טענענט, כאטש וואו עס געפינט זיך.פארמעגנס(

 מיליטערישע סטאטוס: .38

אמעריקאנער מיליטער אדער איז אנגעוויזן אויך א מיטגליד אין די  דער טענענט ערקלערט אז ער אדער זי איז אין די ❑
 אמעריקאנער מיליטער.

אנגעוויזן אויף א מיטגליד  נישטאין די אמעריקאנער מיליטער און איז  נישטדער טענענט ערקלערט אז ער אדער זי איז  ❑
אין פארלויף פון צען טאג נאכדעם וואס ער  רדער טענענט דארף איינמעלדן דעם אייגענטימע. אין די אמעריקאנער מיליטער

 רוקט איין אין מיליטער.

רענטערס וואס זענען, די אויבן דערמאנטע אנטווארט איז פאר בלויז פארן צוועק פון אינפארמאציע און איז געצילט צו באשיצן 
 אדער וואס וועלן מעגליך אריין גיין, אין מיליטערישן דינסט.

דער ליעס אפמאך איז בינדענד אויפן אייגענטימער און טענענט, און אויף אלע וואס קלאמערן  געבינדן:די צדדים זענען  .39
 זיך צו א רעכט, אדער וואס האבן א רעכט, צו ערזעצן די לעגאלע אינטערעסן פונעם אייגענטימער און טענענט.

דער טענענט שטימט צו אויסצופילן סיי וועלכע און אלע פארם'ס וואס קענען פון צייט צו צייט פארלאנגט ווערן  פארם'ס: .40
 דורכ'ן אייגענטימער.

41. SUBORDINATION  :(אונטערגעווארפנקייט) די רעכטן פונעם טענענט, אריין גערעכנט אלע רעכטן אונטער די תנאים
ויסגעשטעלט צו און אונטערגעווארפן די תנאים פון סיי וועלכע מארטגעדזש אויף די פון דעם ליעס, זענען און וועלן זיין א

געביידע אדער די לאנד אונטער די געביידע וועלכע עקזיסטירט יעצט, אעדר וועלכע קען עקזיסטירן אינעם צוקונפט. דאס 
 modification, consolidation or extensionפריער דערמאנטע שליסט איין אבער איז נישט באגרעניצט צו סיי וועלכע 

(מאדיפיצירונג, קאנסאלידאציע אדער פארלענגערונג) פון סיי וועלכע עקזיסטירענדע מארטגעדזש אויפן לאנד אדער אויף די 
 געביידע.

דער באנוץ פון א לשון יחיד זאל ווערן באטראכט איינצושליסן אויך  לשון יחיד/לשון רבים און אינאיינעם/באזונדער: .42
דעם רבים, און דאס זעלבע פארקערט, סיי ווען דער קאנטעקסט פאדערט עס. אויב מער ווי איין פערזאן דינגט אם די דירה, 

 וועלן זייערע פארפליכטונגען זיין סיי אינאיינעם און סיי באזונדער.

43. CONDEMNATION/EMINENT DOMAIN  :(רעגירונג שריט אוועק צו נעמען אייגענטום) אויב די געביידע אדער סיי
דורך א פאבליק אויטאריטעט אדער רעגירונגס  condemnedוועלכער חלק פון די געביידע ווערט אוועק גענומען אדער 

אזא פאל, וועט דער טענענט נישט  אגעטור, וועט דער ליעס קומען צו אן ענדע אינעם טאג וואס די שריט ווערט גענומען. אין
נעמונג, און דער טענענט וועט דארפן -האבן קיין שום טענה פאר שאדענס אקעגן דעם אייגענטימער באזירט אויף די אוועק

טעג פון א שריפטליכע מעלדונג פונעם אייגענטימער צום טענענט  30אויפגעבן די דירה פארן אייגענטימער אין פארלויף פון 
 א רעגירונגס שריט.איבער אז

שכינות'דיגע געביידעס קענען זיין אויסגעשטעלט צו קאנסטראקשן, רענאוואציע אדער קאנסטראקשן/באקוועמליכקייט:  .44
(פאראנטווארטליך) פארן טענענט, וויאויך קען דער טענענט נישט האלטן  liableאיינווארפן. דער אייגענטימער וועט נישט זיין 

 views, light, air flow, or ventilation, the covenant of quiet(פאראנטווארטליך) פארן שטערן  liableדעם אייגענטימער 
enjoyment, or breach of the warranty of habitability  דעם אומקוק, ליכטיגקייט, לופט פליס, אדער לופטיגקייט, די)

וואוינען), סיי אויב די שטערונג -צום-צוזאג פון גינסטיגקייט ערווארטונג פון שטילע אנגענעמקייט, אדער א פארלעצונג פונעם
איז צייטווייליג אדער פערמענאנט, אויב די שטערונג איז דער רעזולטאט פון אקטיוויטעטן וואס ווערם דורכגעפירט ביי 

 שכינות'דיגע פראפערטיס.

45. NO WAIVER :(קיין וויתור) ו שטעלן דערויף אז סיי וועלכער פונקט פון ווען דער אייגענטימער פארפעלט סיי ווען זיך צ
דעם ליעס זאל שטרענג אויסגעפאלגט ווערן, זאל דאס נישט אויסגעטייטשט ווערן ווי א וויתור אויפן אייגענטימער'ס רעכטן. 

ווערט קיין שום וויתור דורכ'ן אייגענטימער אויף סיי וועלכן פונקט פון דעם ליעס קען נישט געמאכט ווערן, חוץ אויב עס 
ווען דער אייגענטימער אקצעפטירט די רענט וואוסענדיג אז סיי וועלכער תנאי אדער געמאכט שריפטליך דורכ'ן אייגענטימער. 

 פונקט פונעם ליעס ווערט פארלעצט, איז דאס נישט קיין וויתור אויף די פארלעצונג.

די "תקופה" פון די ליעס, אפגעטייטשט ווי די צייט אפשניט צווישן דעם "אנהויב" און די "ענדע" דאטעס וואס  באנייאונג: .46
זענען באצייכענט אין דעם ליעס, זאל אויטאמאטיש באנייעט ווערן נאכן "ענדע" דאטום, חוץ אויב עס ווערט אויף אן אנדערן 



מאנאט תקופה ענדיגט זיך אינמיטן די נאכט פונעם -12מאנאטן, וואס יעדע ) 12וועג איבערגעריסן, פאר תקופות פון צוועלף (
 טן מאנאט.12לעצטן טאג פונעם 

אלע מעלדונגען, וועלכע שליסן איין ביללס און/אדער אנדערע סטעיטמענטס וואס אנבאלאנגט די ליעס,  מעלדונגען: .47
צו די דירה דורך געווענליכע פאסט, אויסער וואס סיי מעלדונגען פארן טענענט דארפן געשיקט ווערן מוזן זיין שריפטליך. 

איינהאלטן סיי וועלכען פון די תנאים אונטער דעם ליעס דארף געשיקט ווערן -וועלכע מעלדונג וואס באשולדיגט דאס נישט
 certifiedדורך  מעלדונגען פארן אייגענטימער זאלן געשיקט ווערן צום אייגענטימער. )סוירטיפייד פאסט( certified mailדורך 
mail  וואס דער אייגענטימער האט שריפטליך (סוירטיפייד פאסט) צו די אדרעס אויף די ליעס, אדער צו אזא אנדערע אדרעס

איינגעמאלדן פארן טענענט. מעלדונגען וועלן באטראכט ווערן ווי 'איבערגעגעבן' אינעם טאג וואס עס איז געשיקט געווארן 
 דורך די פאסט.

אז די דירה וואס איז עס איז אויסדריקליך פארשטאנען  איז נישט אונטערגעווארפן רענט סטאביליזאציע:די דירה  .48
'רענט סטעביליזעישאן' געזעץ אדער סיי וועלכע אנדערע רענט דער מדובר אין דעם ליעס, איז נישט אונטערגעווארפן די 

 רעגולירטע געזעצן.

 :(”VAWA“)זעץ תנאים אונטערן געוואלדטאטן קעגן פרויען גע .49

פון אקטועלע אדער געסטראשעטע דאמעסטיק געוואלדטאטען, דאטירונג נצידענט אדער אינצידענטן יאן א .א
געוואלדטאטן, געשלעכטליכע איבערפאל, אדער נאכגיין וועט נישט באטראכט ווערן אלס אן ערנסטע אדער 

פון די געוואלדטאטן,  געליטענעראדער באדראעטער  געליטענערנאכאנאנדיגע פארלעצונג פון די ליעס דורכ'ן 
און וועט נישט זיין א 'גוטע סיבה' פארן איבעררייסן די שטיצע, טענענט'שאפט אדער באזעצונג רעכטן פונעם 

 פון די געוואלדטאטן. געליטענעם

רט דורך א מיטגליד קרימינאלע אקטיוויטעטן וואס זענען דירעקט פארבינדן מיט פייניגונג, וואס ווערט דורכגעפי .ב
פון דעם טענענט'ס הויזגעזונד אדער סיי וועלכער גאסט אדער אנדערער פערזאן אונטערן טענענט'ס קאנטראל, 

, טענענט'שאפט אדער באזעצונג רעכטן אויב דער טענענט זאל נישט זיין די סיבה פארן איבעררייסן שטיצע
איז דער געליטענער אדער באדראעטער געליטענער  אדער גאר א נאענטער מיטגליד פונעם טענענט'ס פאמיליע

 פון דאמעסטיק געוואלדטאטן, דאטירונג געוואלדטאטן, געשלעכטליכער איבערפאל, אדער נאכגיין.

 admission, occupancy or terminations of occupancy orאפגעזעהן פון סיי וועלכע באגרעניצונגען איבער .ג
assistance  (אריין לאזן, באזעצונג, אדער איבעררייסונג פון באזעצונג אדער שטיצע) אדער סיי וועלכע

דער אייגענטימער און/אדער  קעןפעדעראלע, סטעיט אדער לאקאלע געזעץ וואס איז בפירוש קעגן, 
טגליד פון א "צעטיילן" א ליעס, אדער אויף אן אנדערן אופן ארויסשטעלן א הויזגעזונד מיפארוואלטונגס אגענט 

ליעס, אן קיין אונטערשייד צי דער הויזגעזונד מיטגליד איז אונטערגעשריבן אויף די ליעס, כדי יענעם ארויס צו 
ווארפן, ארויסשטעלן, איבעררייסן באזעצונג רעכטן, אדער איבעררייסן שטיצע פאר סיי וועלכן פערזאן וואס איז 

וואס איז פארמישט אין קרימינאלע אקטיוויטעטן פון פיזישע  דער טענענט אדער א געזעצליכער איינוואוינער
. די שריט קען גענומען ווערן אן ארויס ווארפן, געוואלדטאטן אקעגן פאמיליע מיטגלידער אדער אנדערע

ארויסשטעלן, איבעררייסן שטיצע פון, אדער אויף אן אנדערן אופן באשטראפן דעם געליטענעם פון די 
ארויס ווארפונג, ארויסשטעלונג, אויך א טענענט אדער א לעגאלער איינוואוינער. די געוואלדטאטן וואס איז 

איבעררייסונג פון באזעצונג רעכטן אדער איבעררייסונג פון שטיצע, זאל אפעקטירט ווערן אין איינקלאנג מיט 
די פראצעדורן וואס זענען פארגעשריבן דורך פעדעראלע, סטעיט און לאקאלע געזעצן וואס אנבאלאנגט די 

 פראגראם. PBVונטער דעם איבעררייסונג פון ליעסעס אדער שטיצע א

קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן זאל נישט פארשטאנען ווערן ווי עס באגרעניצט די אויטאריטעט פונעם  .ד
אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט, ווען זיי ווערן איינגעמאלדן, אויסצופאלגן געריכטליכע באפעלן 

ראל פון די פראפערטי, אריין גערעכנט ציווילע באשיצונג וואס אדרעסירט די רעכט צו צוטריט אדער קאנט
צו ווערן ארויס געגעבן כדי וואס באפעלן וואס ווערן ארויס געגעגבן כדי צו באשיצן דעם געליטענעם, און 

אדרעסירן די פארטיילונג אדער באזעצונג פון די פראפערטי צווישן די הויזגעזונד מיטגלידער אין פעלער ווי די 
 ווערט צעבראכן. פאמיליע

קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן באגרעניצט נישט סיי וועלכע אנדערע מעגליכע אויטאריטעט פונעם  .ה
אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט ארויס צו ווארפן דעם טענענט אדער איבעררייסן שטיצע פארן 

די שט געבויעט אויף אן אקט אדער אקטן פון טענענט צוליב סיי וועלכע פארלעצונג פון די ליעס וואס איז ני
ביים אקעגן א טענענט אדער א מיטגליד פונעם טענענט'ס הויזגעזונד, בתנאי אז געוואלדטאטן בארטעפענדע 

דער אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט באשטימען צי מען זאל ארויס ווארפן אדער איבערריסן, טוט 



וואס איז אדער וואס איז געווען א געליטענער פון דאמעסטיק געוואלדטאטן,  שטעלן דעם פערזאןנישט אויס
דאטירונג געוואלדטאטן, געשלעכטליכע איבערפאל אדער נאכגיין צו א שטרענגערן סטאנדארט ווי אנדערע 

 טענענטס.

ן/אדער קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן זאל נישט פארשטאנען ווערן צו באגרעניצן דעם אייגענטימער או .ו
פארוואלטונגס אגענט'ס אויטאריטעט איבערצורייסן די טענענט'שאפט  אדער איבערצורייסן די שטיצע פון סיי 
וועלכן טענענט, אויב דער אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט קען צייגן אן אקטועלע אדער 

ארוואלטונגס אגענט'ס זאפארט'דיגע געפאר צו אנדערע טענענטס, צום אייגענטימער און/אדער פ
איינגעשטעלטע, אדער צו זי וואס שטעלן צו סערוויסעס אויפן פלאץ, אויב דער טענענט ווערט נישט 

 ארויסגעווארפן אדער איבערגעריסן פון שטיצע.

קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן זאל נישט פארשטאנען ווערן ווי שטארקער פון סיי וועלכע פראוויזיע פון  .ז
ן פעדעראלן, סטעיט אדער לאקאלע געזעץ וואס שטעלט צו מער באשיצונג ווי דער סעקשאן פאר סיי וועלכ

 געליטענע פון דאמעסטיק געוואלדטאטן, דאטירונג געוואלדטאטן, געשלעכטליכע איבערפאל אדער נאכגיין.

") פארמאגט, אויב דער NYCHAאין צוגאב צו סיי וועלכע אנדערע רעכטן וואס די ניו יארק סיטי האוזינג אויטאריטי (" .50
 application, certification or request for interim adjustmentטענענט גיט איין פאלשע אינפארמאציע אויף סיי וועלכע 

(אפליקאציע, סערטיפיקאציע אדער א פארלאנג פאר צייטווייליגע אדזשאסטמענט), אדער באריכטעט נישט צייטווייליגע 
י פאמיליע'ס פארדינסט אדער צוזאמשטעל אדער ענדערונגען אין אנדערע פאקטארן וואס ווערן גענומען ענדערונגען אין ד

אין באטראכט ביים אויסרעכענען דעם טענענט'ס פארציע פון די רענט, און אלס רעזולטאט דערפון צאלט דער טענענט א 
'ס אדער לויט די ניו יארק סיטי האוזינג HUDזיך לויט פארציע פון די רענט וואס איז ווייניגער ווי די סומע וואס פאדערט 

אויטאריטי'ס רענט פארמולעס, טוט דער טענענט צושטימען צוריק צו צאלן פארן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס 
יע פון און די פארצ ,אגענט דעם דיפערענץ צווישן דעם טענענט'ס פארציע פון די רענט וואס ער אדער זי האט געזאלט צאלן

און/אדער פארוואלטונגס אגענט'ס רעכט צוריק צו דעם אייגענטימער'ס  די רענט וואס ער אדער זי האט פאקטיש באצאלט.
באקומען די צאלונג זאל נישט צוריקהאלטן דעם אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט פון אויסנוצן סיי וועלכע 

צורייסן דעם ליעס. דער טענענט איז נישט פארפליכטעט צוריק צו באצאלן פארן אנדערע רעכטן וואס זיי קענען האבן איבער
רעכענונג וואס איז צושטאנד געקומען אויסשליסליך דורכדעם -פארן אונטעראייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט 

נט' אדער מאנאטליכע 'ס פראצעדורן ביים אויסרעכענען די 'קאנטראקט רעHUDהאט נישט אויסגעפאלגט  NYCHAוואס 
 האוזינג שטיצע צאלונגען.

51. ENTIRE AGREEMENT :(פולשטענדיגער אפמאך)  דער אייגענטימער און דער טענענט האבן געלייענט דעם ליעס און
וואס זענען אויסגערעכנט דא אונטן אנטהאלטן די פולשטענדיגע  (צוגאב דאקומענטן)  Ridersשטימען צו אז די ליעס און די

דעניש פון די צדדים וואס אנבאלאנגט דאס אפדינגען פון די באטרעפענדע דירה. דער ליעס קען געענדערט ווערן פארשטענ
 בלויז שריפטליך. דער שריפט מוז זיין אונטערגעשריבן פון ביידע, דער אייגענטימער און דער טענענט.

52. RIDERS :(צוגאב דאקומענטן)  די פאלגענדעRiders  ,(צוגאב דאקומענטן) זענען בייגעלייגט צו, און זענען א חלק פון
 דעם ליעס:

 מעלדונג; ונג)פענסטער באשיצ(  Window Guardניו יארק סיטי  .א
 עקונג אינפארמאציע;ויפדפעדעראלע בליי א .ב
 ניו יארק סיטי בליי פעינט מעלדונג און בראשור; .ג
אינקאם דירה אין א פראיעקט וואס איז -טענענט'שאפט אין א לאו(צוגאב דאקומענט) צום ליעס פאר  Rider .ד

עקזעמפט באנד פארדינסטן -פינאנצירט דורך די ניו יארק סטעיט האוזינג פינאנץ אגענטור, נוצענדיג שטייער
 אינקאם האוזינג שטייער קרעדיטס (באצייכענט דא אויב עס איז גילטיג ___);-און וואס בענעפיטירט פון לאו

 (צוגאב דאקומענט); און Riderעזידענשל ליעס ר PACT .ה
, (באצייכענט דא HUD-52530-cפראיעקט באזירטע וואוטשער פראגראם  8סעקשאן  –'טענענסי אדענדום'  .ו

 אויב עס איז גילטיג ___);
(באצייכענט דא , HUD-52641-aטענענט באזירטע וואוטשער פראגראם  8סעקשאן  –'טענענסי אדענדום'  .ז

 גילטיג ___);אויב עס איז 
 

53. SEVERABILITY )אין פאל וואס סיי וועלכער תנאי פון דעם ליעס טוט פארלעצן סיי וועלכע געזעצליכע  ):פונאנדערטיילונג
געזעצליכע תנאי זאל באטראכט ווערן ווי ערזעצט, פארלאנג, דעמאלט זאל דער תנאי ווערן באטראכט ווי אנולירט, די גילטיגע 

 ון דעם ליעס זאלן בלייבן אין פולשטענדיגן קראפט און ווירקונג.און אלע אנדערע תנאים פ

 



 אויב עס ווערט באשטימט אז סיי וועלכער טייל פון דעם ליעס איז נישט גילטיג,
 וועלן די איבריגע תנאים פון דעם ליעס בלייבן גילטיג און פולשטענדיג אין קראפט און ווירקונג.

 

__________________________________________ 
 דאטום (אין נאמען פון אייגענטימער) אייגענטימער/אגענט     

 

___________________________________________ 
 ט                                                           דאטוםטענענ   

 
 ___________________________________________ 

 טענענט                                                           דאטום   
 

  RIDERS(צוגאב דאקומענטן) 

 (פענסטער באשיצונג) מעלדונג Window Guard ניו יארק סיטי  •

 פעדעראלע בליי אויפדעקונג אינפארמאציע •

 סיטי בליי פעינט מעלדונג און בראשורניו יארק  •

  RIDER (צוגאב דאקומענט) אינקאם דירה אין א פראיעקט וואס איז פינאנצירט דורך -צום ליעס פאר טענענט'שאפט אין א לאו
-עקזעמפט באנד פארדינסטן און וואס בענעפיטירט פון לאו-די ניו יארק סטעיט האוזינג פינאנץ אגענטור, נוצענדיג שטייער

 ג ___)(באצייכענט דא אויב עס איז גילטי אינקאם האוזינג שטייער קרעדיטס

  PACT   רעזידענשל ליעסRider (צוגאב דאקומענט) 

  'פראיעקט באזירטע וואוטשער פראגראם  8סעקשאן  –'טענענסי אדענדוםHUD-52530-c,  באצייכענט דא אויב עס איז גילטיג)
(___ 

   'טענענט באזירטע וואוטשער פראגראם  8סעקשאן  –'טענענסי אדענדוםHUD-52641-a, דא אויב עס איז גילטיג  (באצייכענט
(___ 

 
 

 



 
APPENDIX A 
 

  
THE CITY OF NEW 
YORK DEPARTMENT OF 
HEALTH AND MENTAL 
HYGIENE 

 פענסטער באשיצער ווערט געפאדערט
 ליעס מעלדונג פארן טענענט

א  לויטן געזעץ פאדערט זיך פון אייך צו האבן אינסטאלירט פענסטער באשיצער אויף אלע פענסטער, אויב
 יאר אדער אינגער וואוינט אין אייער דירה. 10קינד וואס איז אין עלטער פון 

לויטן געזעץ פאדערט זיך אייער לענדלארד צו אינסטאלירן פענסטער באשיצער אין אייער דירה, אויב א קינד 
 יאר אדער אינגער וואוינט אין אייער דירה. 10וואס איז אין עלטער פון 

 אדער

 פון אים סיי ווען צו אינסטאלירן פענסטער באשיצער (איר דארפט נישט אנגעבן א סיבה)אויב איר בעט 

עס איז א פארלעצונג פון געזעץ צו אנטזאגן, טשעפען מיט די אינסטאלאציע, אדער אראפנעמען פענסטער 
 באשיצער וואו עס פאדערט זיך.

 
 באצייכענט איינס

 
 

 יאר אדער אינגער וואוינען אין מיין דירה 10וואס זענען אין עלטער פון  קינדער  □

 יאר אדער אינגער וואוינען נישט אין מיין דירה 10קיינע קינדער וואס זענען אין עלטער פון   □

 יאר אדער אינגער  10איך וויל האבן פענסטער באשיצער כאטש איך האב נישט קינדער אין עלטער פון   □
 
 
 

________________________________________________________________ 
 טענענט (אין ווערטער)         

___________________________________________     ___________________ 
 דאטום טענענט'ס אונטערשריפט                             
___________________________________________     ___________________ 
אפארטמענט נומער        טענענט'ס אדרעס                                    

 

 ברענגט צוריק דעם פארם צום:

______________________________________ 

 אייגענטימער/פארוואלטער

 

______________________________________ 

 אייגענטימער/פארוואלטער'ס אדרעס

 
 676-2162 (212)פאר מער אינפארמאציע רופט: פארמיידן ארויספאלן פון פענסטער 

WF-013 (Rev. 11/02)  



              
 געפאר'ןבאזירטע פעינט -באזירטע פעינט און בליי-אויפדעקונג פון אינפארמאציע איבער בליי

, אפגעהאקטע פעינט, און שטויב קען שטעלן באזירטע פעינט. בליי פון פעינט-קען אנטהאלטן בליי 1978האוזינג וואס איז געבויעט געווארן בעפאר 
נדער און א געפאר צום געזונט אויב מען באהאנדעלט עס נישט ווי עס געהער צו זיין. זיין אויסגעשטעלט צו בליי איז געפארפול פאר אינגע קי

באזירטע -, מוזן אייגענטימער אויפדעקן די אנוועזנהייט פון באקאנטע בליי1978-שוואנגערדיגע פרויען. בעפאר מען דינגט האוזינג פון בעפאר
ונג פון באשטעטיגטע בראשור איבער די פארמייד-באזירטע פעינט געפארן אין די דירה. רענטער'ס מוזן אויך באקומען א פעדעראל-פעינט און בליי

 גיפט.-בליי

 (ארגינעלע)פארדינגער'ס אויפדעקונג 

באזירטע פעינט געפארן -באזירטע פעינט אדער בליי-אנוועזנהייט פון בליי )1(
 (באצייכענט איינס פון דא אונטן):

באזירטע פעינט געפארן געפינט זיך -באזירטע פעינט און/אדער בליי-באוואוסטע בליי □
 אין די האוזינג (גיט צו פארשטיין).

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

-באזירטע פעינט און/אדער בליי-קיין שום בליי דער פארדינגער ווייסט נישט פון □
  .באזירטע פעינט געפארן אין די האוזינג

רעקארדס און באריכטן וואס זענען גרייט פארן פארדינגער (באצייכענט איינס פון  )2(
 דא אונטן):

דער פאדינגער האט צוגעשטעלט פארן דינגער אלע עוועילעבל רעקארדס און  □
באזירטע פעינט -באזירטע פעינט און/אדער בליי-לייבאריכטן וואס אנבאלאנגט ב

 געפארן אין די האוזינג (די ליסטע פון דאקומענטן איז דא אונטן).

דער פארדינגער פארמאגט נישט קיין שום באריכטן אדער רעקארדס וואס  □
באזירטע פעינט געפארן אין די -באזירטע פעינט און /אדע בליי-אנבאלאנגט בליי

 האוזינג.

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

דער פארדינגער פארמאגט נישט קיין שום באריכטן אדער רעקארדס וואס  □
באזירטע פעינט געפארן אין די -באזירטע פעינט און /אדע בליי-אנבאלאנגט בליי

 ג.האוזינ

 (ארגינעלע) דינגער'ס אנערקענונג )3(

ר דינגער האט באקומען קאפיעס פון אלע אינפארמאציע וואס אויסגערעכנט דא עד □
 אויבן.

באשיצט אייער פאמיליע פון בליי אין אייער דער דינגער האט באקומען דעם בראשור ' □
 .'היים

 (ארגינעלע) אגענט'ס אנערקענונג )4(

דער אגענט האט אינפארמירט דעם דינגער איבער דעם פארדינגער'ס פארפליכטונגען  □
, און ער ווייסט פון זיין/איר פאראנטווארטליכקייט צו U.S.C. 4852d 42אונטער 

 פארזיכערן אז עס ווערט אויסגעפאלגט.

 סערטיפיקאט פון פונקטליכקייט

, אז די אינפארמאציע באקאנטשאפטיע דא אויבן און באשטעטיגן, לויט זייערע בעסטע די פאלגענדע צדדים האבן איבערגעקוקט די אינפארמאצ
 וגעשטעלט איז ריכטיג און אקוראט.צוואס דער אונטערשרייבער האט 

__________________________ 
                               דינגער/טענענט

____________ 
                דאטום

___________________________ 
                          אגענט/אייגענטימער

____________ 
                דאטום

  



 ליעס/אנהויב פון באזעצונג מעלדונג פאר די פארמיידונג פון בליי-באזירטע פעינט געפארן – אנפראגע איבער א קינד

אייגענטימער אויב א קינד פון זעקס יאר אלט אדער אינגער וואוינט אדער אויפגעפאדערט דורכ'ן געזעץ צו אינפארמירן דעם איר זענט 
ליעס/איר הייבט אן דארט וואוינען. אויב אזא קינד וואוינט  םוועט וואוינען אין די דירה (אפארטמענט) איבער וועלכען איר שרייבט אונטער דע

ביידע פארפליכטעט דורכצופירן א יערליכע זעהעוודיגע אונטערזוכונג אויף די אדער וועט וואוינען אין די דירה, איז דער אייגענטימער פון די גע
עס איז וויכטיג אז איר זאלט צוריק געבן דעם פארם פארן אייגענטימער באזירטע פעינט געפארן. -דירה צו באשטימען די אנוועזנהייט פון בליי

רעאגירט נישט צו די מעלדונג, איז אויב איר  געזונט פון אייער קינד. אדער פארוואלטונגס אגענט פון אייער געביידע כדי צו באשיצן דאס
 דער אייגענטימער פארפליכטעט צו פרובירן צו אונטערזוכן אייער דירה כדי צו באשטימען צי א קינד פון זעקס יאר אלט אדער אינגער וואוינט

 דארט.

קומט צו וואוינען דערינען כאטש ווען דורכ'ן יאר,  אבערי דירה נישט אין דמאמענטאל אויב א קינד אונטער זעקס יאר אלט וואוינט 
רט מוזט איר זאפארט אינפארמירן דעם אייגענטימער שריפטליך. אויב א קינד אונטער זעקס יאר אלט וואוינט אין די דירה, דארפט איר אויך זאפא

, אדער א זאך פון אונטערן סיי וועלכע פעינט וואס שיילט זיךדא אונטן אויב איר באמערקט די אדרעס  אויףאינפארמירן דעם אייגענטימער 
 אויבערפלאך פאלט אראפ אין די דירה דורכאויס דעם יאר.

ביטע פילט אויס דעם פארם און ברענגט צוריק איין קאפיע פארן אייגענטימער אדער זיין אדער איר אגענט אדער פארשטייער ווען 
צו באזעצן די דירה. האלט איין קאפיע פון דעם פארם צווישן אייערע רעקארדס. איר דארפט אויך איר שרייבט אונטער די ליעס/הויבט אן 

באקומען א קאפיע פון דעם בראשור וואס איז אויסגעארבייט געווארן דורך די ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו העלטה ענד מענטאל היידזשין, 
 נט געפארן, ווען איר שרייבט אונטער די ליעס/הויבט אן צו באזעצן די דירה.באזירטע פעי-איבער בלייוועלכע גיט צו פארשטיין 

 קינד אונטער זעקס יאר אלט וואוינט אין די דירה.א  ❑ באצייכענט איינס:
 .א קינד אונטער זעקס יאר אלט וואוינט נישט אין די דירה ❑  

 )איינוואוינער'ס אונטערשריפט______________________________ (

______________________ _____________שרייבט ארויס דעם איינוואוינער'ס נאמען, אדרעס און אפארטמענט נומער: _________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

'ן אייגענטימער: איך באשטעטיג אז איך האב אויסגעפאלגט די תנאים פון (נישט גילטיג ביים באנייען א ליעס) באשטעטיגונג דורכ
2056.8 of Article 14-27  פון די האוזינג מעינטענענס געזעץ און די רעגולאציעס וואס זענען צוזאמענגעשטעלט געווארן

פארן ת, און אז איך האב צוגעשטעלט דערונטער, אין פארבינדונג מיט די פליכטן וואס דארפן ווערן אויסגעפירט אין ליידיגע דירו
וואס אנבאלאנגט פון די 'ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו העלטה ענד מענטאל היידזשין' פונעם בראשור א קאפיע איינוואוינער 

 באזירטע פעינט געפארן.-בליי

 (אייגענטימער'ס אונטערשריפט) _________________________________

 פאר: _______________________________________________גיבט צוריק דעם פארם 

 

____________________________________________________________________ 
 איינוואוינער: האלט איין קאפיע צווישן אייערע רעקארדס

 אייגענטימער'ס קאפיע/איינוואוינער'ס קאפיע
 

  



 פארגיפטונג פארמיידונג געזעץניו יארק סיטי בליי  – 1לאקאלער געזעץ 
 אינפארמאציע פאר טענענט'ס

 

) בראשור פאר טענענטס, מיטן DOHMHפריינטליכע ווערסיע פון די 'ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו העלטה ענד מענטאל היידזשין' (-דא אונטן איז א פרינטער די טעקסט
 .311, אדער רופט www.nvc.gov/leadנאמען "פאררעכט בליי פעינט". פאר מער אינפארמאציע איבער בליי פארגיפטונג, גייט צו 

 פאררעכט בליי פעינט געפאר'ן:
 וואס יעדער טענענט זאל וואוסן וואס לענדלארדס מוזן טוען און

 פראבלעמעןבליי קען גורם זיין לערנען 
אפטע סיבה פון בליי פארגיפטונג ביי -בליי איז א גיפט וואס מען טרעפט עס אפט אין אלטע פעינט. בליי פעינט וואס שיילט זיך איז די מערסטע

ר שפילן זיך אינגע קינדער. בליי שטויב פון פעינט וואס שיילט זיך קען לאנדן אויפן פענסטער פלאך, אויף דער ערד, און שפילצייג. ווען קינדע
 אויף די פלאר און לייגן זייערע הענט און שפילצייג אין זייער צויל אריין, קענען זיי אראפשלינגען בליי שטויב.

 פארמיידן בליי פארגיפטונג: וואס דער געזעץ פאדערט

ן פאררעכטן בליי פעינט געפאר'ן אין , אז לענדלארדס זאלן אידענטיפיצירן או2004פון  1אין ניו יארק סיטי, פארלאנגט דער לאקאלער געזעץ 
 דירות פון אינגע קינדער. דער געזעץ איז גילטיג איבער אייער דירה אויב:

אויב דער אייגענטימער ווייסט אז די געביידע האט  1978און  1960(אדער צווישן  1960די געביידע איז געבויעט געווארן בעפאר  •
 בליי פעינט), און

 דער מער דירות, אוןא 3די געביידע האט  •
 יאר וואוינט אין אייער דירה. 6א קינד אונטער דעם עלטער פון  •

 וואס זענען די געפאר'ן פון בליי פעינט?

 שטויב פון בליי פעינט. •
 בליי פעינט וואס שיילט זיך אדער איז געשעדיגט. •
 בליי פעינט אויף: •

o .פלעסטר וואס ברעכט זיך אדער פארפוילטע האלץ 
o .טירן אדער פענסטער וואס קלעבן זיך אדער רייבן זיך צוזאם 
o .פענסטער פלאך און סיי וועלכע אנדערע אויבעפלאך וואס איז געקייעט געווארן דורך קינדער 

 לענדלארדס מוזן טועןוואס זאכן 

, מוזן די לענדלארדס געוואר ווערן צי סיי וועלכע קינדער וואס זענען 1אין געביידעס וואס זענען אונטערגעווארפן לאקאלער געזעץ  •
 יאר וואוינען אין די געביידע, און אונטערזוכן די באטרעפענדע דירות יעדעס יאר צי עס האט בליי פעינט געפאר'ן.  6אינגער ווי 

צן זיכערע ארבייט פראקטיצירונגען און טרענירטע ארבייטער ווען מען פאררעכט בליי פעינט געפאר'ן און ווען מען לענדלארדס מוזן נו •
 מאכט אלגעמיינע פארריכטונג ארבייט וואס צורודערט בליי פעינט.

ס. ענווייראמענטאל פארלאנגט אז לענדלארדס זאלן נוצן פירמעס וואס זענען באשטעטיגט ביי די 'יו.ע 1דער לאקאלער געזעץ  •
סקווער פוס פון בליי פעינט, ווען מען ערזעצט פענסטער, אדער ווען מען  100פראטעקשאן עידזשענסי' ווען מען צורודערט מער ווי 

פאררעכט וויאלעישאנס וואס זענען אויסגעשריבן געווארן דורך די 'ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו האוזינג פרעזערוויעשאן ענד 
 .)HPDאפמענט' (דעוועל

 לענדלארדס מוזן פארריכטן בליי פעינט געפאר'ן בעפאר א נייער טענענט ציעט זיך אריין אין א דירה. •
לענדלארדס מוזן האלטן רעקארדס פון אלע מעלדונגען, אונטערזוכונגען, פארריכטונגען פון בליי פעינט געפאר'ן, און אנדערע זאכן  •

 קען פארלאנגן פונעם לענדלארד קאפיעס פון די דאקומענטן. HPDוואס זענען פארבינדן מיטן געזעץ. 
 

 רדס זיכער מאכן אז טרענירטע ארבייטער:בעפאר פארריכטונג ארבייט הייבט זיך אן, מוזן לענדלא
 

 .הענגן ארויס ווארענונגס טאוולן אינדערויסן פון די ארבייט'ס פלאץ •
 .אינפארמירן טענענט צו שטיין ווייט פון די ארבייטס פלאץ •
 .HEPA vacuumsרייניגן דאס ארבייט'ס פלאץ מיט נאסע מאפ'ס אדער מיט  •
 קען אוועק נעמען פון די ארבייט'ס פלאץ. נעמען אוועק אלע זאכן וואס מען •
 דעקן איבער מעבל וואס מען קען נישט אוועק רוקן. •
 פרוף טעיפ.-פארזיגלן פלאר'ס, טירן, און אנדערע אפענע פלעצער מיט פלעסטיק אדער וואסער •

 



 ניו יארק סיטי בליי פארגיפטונג פארמיידונג געזעץ – 1לאקאלער געזעץ 
 ענט'סאינפארמאציע פאר טענ

 
מוזן לענדלארדס זיכער מאכן אז טרענירטע ארבייטער רייניגן די ארבייט'ס פלאץ יעדן טאג מיט  בשעת די פארריכטונגס ארבייט גייט אן,

 .HEPA vacuumsנאסע מאפ'ס אדער מיט 

 סענד'ן בליי פעינט-סקרעיפ'ן אדער דריי-דריי קיינמאל נישטלענדלארדס און קאנטראקטארס טארן 

 וואס די ארבייט איז פארטיג, מוזן לענדלארדס:נאכדעם 

 .HEPA vacuumsדינגען בלויז טרענירטע ארבייטער צו רייניגן די ארבייט'ס פלאץ מיט נאסע מאפ'ס אדער מיט  •
זיכער צו מאכן אז שטויב שטאפלן זענען  ”clearance dust wipes“דינגען א קאמפאני אדער א מענטש וואס איז טרענירט צו נעמען  •

מיינט  mcg/sfקוואלן (פאר פענסטער  mcg/sf 400פאר פענסטער פלאך, און  mcg/sf 250פאר פלארס,  mcg/sf 40נידריגער ווי 
 ”dust wipes“). אויב די שטאפלן זענען העכער, מוז מען נאכאמאל רייניגען און נעמען די ''מיקראגראם פון בליי פער סקווער פוס

 נאכאמאל.
 רעזולטאטן. ”clearance dust wipes“געבן פארן טענענט א קאפיע פון די  •
 

 זאכן וואס טענענטס מוזן טוען

טענענטס מוזן אויספילן און צוריק געבן די יערליכע מעלדונג פארם וואס זיי באקומען יעדעס יאר פונעם לענדלארד. דער פארם  •
 יאר וואוינען אין אייער דירה. 6סיי וועלכע קינדער אינגער פון  אינפארמירט דעם לענדלארד צי

 אפטמאל וואשן פלארד, פענסטער פלאך, הענט, שפילצייג, און צאמי'ס. •
יאר. פרעגט דעם דאקטאר צי מען  2און  1דערמאנט אייער דאקטאר צו טעסט'ן אייער קינד פאר בליי פארגיפטונג ביים עלטער פון  •

 עלטערע קינדער.זאל טעסט'ן 
יאר קומט וואוינען מיט אייך דורכאויס דעם יאר, אדער אויב איר האט א בעיבי, מוזט איר  6אויב א קינד וואס איז אינגער פון  •

 איינמעלדן אייער לענדלארד שריפטליך.

 טענענט'ס זאלן אויך:

 באריכטעט פאר אייער לענדלארד אויב פעינט שיילט זיך אין אייער דירה. •
אויב אייער לענדלארד פאררעכט נישט פעינט וואס שיילט זיך, אדער אויב איר טראכט אז די פארריכטונג ארבייט ווערט  311רופט  •

 געטאן אויב אן אומזיכערן וועג.
 

 צו 311רופט 
 

 באריכטן אומזיכערע ארבייט פראקטיצירונגען. •
 ווערן וויאזוי צו פארמיידן בליי פארגיפטונג.צו געוואר  •
 ווערן וואו צו טעסט'ן אייער קינד פאר בליי פארגיפטונג, און פאר א דיאגנאזע און באהאנדלונג אינפארמאציע.צו געוואר  •
 באשטעלן מער קאפיעס פון דעם בראשור אדער אנדערע מאטריאל איבער בליי פארגיפטונג פארמיידונג. •
 

געבן דעם בראשור פאר טענענטס ווען זיי שרייבן אונטער א ליעס אדער ציען זיך אריין אין א דירה, אויב די מערערע אדער מער דירות) מוזן  3פון מערערע דירות (אייגענטימער 
שור . דער בראאויב דער אייגענטימער ווייסט אז די געביידע האט בליי פעינט 1978און  1960, אדער איז געבויעט געווארן צווישן 1960דירות זענען געבויעט געווארן בעפאר 

און איז צוגעשטעלט פאר אייך בלויז פאר באקוועמליכקייט. צו באקומען א קאפיע פונעם געזעץ און די  2004פון  1אנטהאלט הויפט אינפארמאציע איבער דעם לאקאלן געזעץ 
 .nyc.gov/hpdגילטיגע רעגולאציעס, גייט צו 

  



 נאמען פון פראיעקט:
________________________________________________________________________________ 

 פלאץ פונעם פראיעקט:
________________________________________________________________________________ 

 געביידע אידענטיפיקאציע נומער:
_____________________________ 

 טענענט:
_____________________________ 

 טענענט:-קא
_____________________________ 

 
 

 אפארטמענט #:
_____________________________ 

  
 

RIDER )צום ליעס )דאקומענט-צוגאב 
 פאר טענענט'שאפט אין א לאו-אינקאם דירה אין א פראיעקט וואס איז פינאנצירט

 דורך די ניו יארק סטעיט האוזינג פינאנץ אגענטור, נוצענדיג שטייער-עקזעמפט באנד פארדינסטן
 און וואס בענעפיטירט פון לאו-אינקאם האוזינג שטייער קרעדיטס 

 

 1אפטייטשונגען

 ץ אגענטור.די ניו יארק סטעיט האוזינג פינאנאגענטור: 

 די רענטאל אינקאם דירה וואס ווערט פארדינגען פארן טענענט אלס דעם טענענט'ס הויפטוואוינארט. אפארטמענט:

Area Median Income (“AMI”) :(דורכשניטליכע פארדינסט אין די געגענט)  די מיטלמעסיגע גראוס פארדינסטן אין די געגענט, ווי
וואס איז , ")HUDקאנער 'דעפארטמענט אוו האוזינג ענד אוירבן דעוועלאפמענט' ("עס ווערט פון צייט צו צייט אויסגעטייטשט דורך די אמערי

 ______________________________ אדזשאסטעד לויט די סייז פון די פאמיליע. 2גילטיג איבער די

Fee Owner :(ריכטיגער אייגענטימער) _____________________________________________________________ 

HFA.די ניו יארק סטעיט האוזינג פינאנץ אגענטור : 

דעם טענענט'ס ארגינעלע הויזגעזונד'ס פארדינסט מוז זיין ביי אדער נידריגער ווי %__ פון  ארגינעל קוואליפיצירנדע הויזגעזונד פארדינסט:
 אינקאם דירה.-פאר טענענט'שאפט אין א לאו AMIדי 

 ________________________________________________________________________________ אייגענטימער:

דעם אייגענטימער, (דעם ריכטיגן אייגענטימער) און א דירה וואס איז רעגולירט דורך די 'רעגולאטארי אגרימענט' צווישן  אינקאם דירה:-לאו
 מער ווי דעם 'טענענט'ס מאקסימום רענט'.י אז איר טענענט צאלט נישט __, אזו200, דאטירט אנגעהויבן פון ______ , HFAדי 

אינקאם דירה, פאר וועלכען דער טענענט דארף באצאלן נישט -די קוואליפיקאציעס צו וואוינען אין א לאו אינקאם דירה טענענט'שאפט:-לאו
 מער ווי דעם 'טענענט'ס מאקסימום רענט'.

__, איז געגעבן געווארן דורכ'ן אייגענטימער און דורכ'ן ריכטיגן 200דער מאטרגעדזש איז דאטירט אנגעהויבן פון ______ ,  מארטגעדזש:
 אייגענטימער פאר די אגענטור.

                                                 
 ", אויב ס'איז נישט גילטיג.N/Aלייגט אריין די פאסיגע אינפארמאציע אדער שרייבט " 1
 , וכו'.PMSA, אדער HUD MSAקוקט נאך די 'רעגולאטארי אגרימענט' פאר די פאסיגע   2



ד לויט אדזשאסטע 3AMIפון %_____ פון  30%א סומע וואס ווערט אויסגערעכנט דורך נעמען נישט מער ווי  טענענט'ס מאקסימום רענט:
ישט לויט די צאל מענטשן וואס מ'נעמט אן אז זיי וועלן באזעצן דעם טענענט'ס דירה, ווי פאלגענד: אויב די אפארטמענט איז א דירה וואס האט נ

מענטשן  1.5קיין עקסטערע שלאף צימער, איין מענטש; אויב די אפארטמענט איז א דירה וואס האט איין אדער מער עקסטערע שלאף צימערן, 
אריינגערעכנט אינעם חשבון פון די מאקסימום גראוס רענט וואס  יעדע עקסטערע שלאף צימער (די "מאקסימום רענט קאלקולאציע"). פאר 

ערלויבעניש וואס ווערט באשטימט דורכ'ן סעקרעטערי אוו די וועט זיין סיי וועלכע יוטיליטי  דער טענענט דארף באצאלן פאר די דירה
יונייטעד סטעיט דעפארטמענט אוו האוזינג ענד אוירבן דעוועלאפמענט, אדער, די קאסט פון סיי וועלכע יוטיליטיס וואס וואלט געווען 

שטיצע.  8אלטן באקומען פעדעראלע סעקשאן געדעקט דורך אזא יוטיליטי ערלויבעניש, ווי באשטימט דורך די אגענטור, אויב די דירות וו
טוישט זיך די רעלעוואנטע יוטיליטי ערלויבעניש פאר די דירה, וועט די נייע יוטיליטי  אויב, סיי ווען דורכאויס די תקופה פון דעם ליעס,

) טעג 90פעליג ניינציג (וואס איז אלונג מיט סיי וועלכע רענט צאנגעהויבן  ,ערלויבעניש גענוצט ווערן אויף אויסצורעכענען די מאקסימום רענט
צושטעלן פארן טענענט א געשריבענע מעלדונג, נאכן דאטום פונעם טויש אין די רעלעוואנטע יוטיליטי ערלויבעניש. דער אייגענטימער וועט 

ין די באזע פונעם טויש און ספעציפיש ) טעג פאראויס פונעם טויש אין די יוטיליטי ערלויבעניש, געבענדיג צו פארשטי30ווייניגסטענס דרייסיג (
געפאדערטע העכערונג אדער רעדוקציע אין די רענט וואס דארף געצאלט ווערן דורכ'ן טענענט. אויב דער טענענט האט ארויסשרייבן סיי וועלכע 

דעמאלט צאלונגען, שטיצע  8באזירטע סעקשאן -וואוטשער אדער סערטיפיקאט, אדער די דירה איז סובסודירט דורך א פראיעקט 8א סעקשאן 
די יוטיליטי ערלויבעניש וואס איז באשטימט דורך די לאקאלע פאבליק האוזינג די דירה ווערן  רוואס גילט פאוועט די יוטיליטי ערלויבעניש 

עם טענענט'ס מאקסימום 'עקזיסטינג האוזינג פראגראם' פאר דירות וואס זענען אייניג מיט דעם טענענט'ס דירה. ד 8אויטאריטי פאר די סעקשאן 
וואס זענען אויסגעשלאסן פון דעם אפטייטש פון גראוס רענט אין סעקשאן  FEESרענט וועט נישט איינשליסן אזעלכע צאלונגען אדער 

42(g)(2)(B) ") 'פון די 'יונייטעד סטעיטס אינטוירנל רעוועניו קאודCodeזיך יעדעס יאר רוקן ארויף פאר  "). די מאקסימום רענטס זאל
אין איינקלאנג מיט'ן  HUDקאלקולאציעס וואס ווערט געמאכט דורך  AMIאינפלאציע אדער אראפ פאר דעפלאציע אין איינקלאנג מיט די 

גילט אויף די דירה , אבער בשום אופן נישט צו קיין שום שטאפל ווייניגער ווי די 'גראוס רענט פלאר' וואס קאלקולאציעס") HUD'קאוד' (די "
סיי וועלכער העכערונג אדער אדזשאסטמענט אין  פונעם 'קאוד'. (d)142§, אויסער ווען עס פאדערט זיך לויט and (B) (A)(2)(g)42§לויט 

דירה לויט די  טאר נישט זיין מער ווי די ווייניגסטע פון די העכערונגען אדער אדזשאסטענטס וואס זענען ערלויבט פאר דידי רענט פאר די דירה 
ט רעלעוואנטע פארשריפטן פונעם 'קאוד' און די 'רעגולאטארי אפמאך'. אפגעזעהן פון אלעמען וואס שטייט דא אנדערש, אויב דער טענענט וואוינ

רענטאל שטיצע אדער סיי וועלכע ענליכע רענטאל שטיצע פראגראם  8אינקאם דירה און איז דער בענעפישערי פון סעקשאן -אין א לאו
פעדעראל רענטאל שטיצע"), און די דאזיגע 'פעדעראלע רענטאל שטיצע' ווערט רעדוצירט ווען דעם טענענט'ס פארדינסטן גייען ארויף, ("

באשטעטיגונג, איז דעם טענענט'ס פארדינסט העכער ווי %___ פון -דעמאלט, אויב אנגעהויבן פונעם טענענט'ס מערסטענס לעצטע ווידער
4AMIארלאנגט ווערן פונעם טענענט צו באצאלן פאר רענט א סומע וואס איז העכער ווי דאס וואס איז באשטימט דורך די , דעמאלט קען פ

, אבער נאר אויב דעם טענענט'ס דירה קומט נאך די פאדערונגען וואס זענען אוועק געשטעלט אין סעקשאן 'מאקסימום רענט קאלקולאציע'
42(g)(2)(E) .'פונעם 'קאוד 

קערפערשאפט וואס עקזיסטירט לויט א פאבליק בענעפיט  " אדער די "אגענטור"):HFAסטעיט האוזינג פינאנץ אגענטור ("ניו יארק 
 Lexington Avenue, New 641פון די "פרייוועט האוזינג פיינענס לאו", וואס אירע פרינציפאל אפיסעס געפינען זיך אויף  IIIארטיקל 

York, New York 10022. 

 דאקומענט.-ער פראיעקט וואס איז רעפערירט אינעם קעפל פון דעם צוגאבד פראיעקט:

__ צווישן (אריינגערעכנט דעם ריכטיגן אייגענטימער,) 200אן אפמאך וואס איז גילטיג געווארן אנגעהויבן פון ______,  רעגולאטארי אפמאך:
 .HFAאייגענטימער און 

 .דאקומענט-פל פון דעם צוגאבדער טענענט וואס איז רעפערירט אינעם קע טענענט:

רעכנט אריין אלע וואס וואוינען אינעם טענענט'ס דירה, סיי אויב זיי זענען נאענטע פונעם טענענט' און סיי אויב נישט, ווי באשטימט  הויזגעזונד:
 גיידליינס. 8אונטער סעקשאן 

 א דירה וואס איז באשטימט פאר א רענטאל באזעצונג. דירה:

 תקופה: 

 דאקומענט איז צוגעטשעפעט זאל זיין פאר א תקופה פון ווייניגסטענס איין יאר.-צו וועלכן דער צוגאב די ליעס

                                                 
אינקאם דירה אינעם -פאר טענענט'שאפט אין א לאו 'ארגינעל קוואליפיצירנדע הויזגעזונד פארדינסט'שטעלט דא אריין די מאקסימום  3

 טענענט'ס אפארטמענט.
אינקאם דירה אינעם -פאר טענענט'שאפט אין א לאו 'ארגינעל קוואליפיצירנדע הויזגעזונד פארדינסט'שטעלט דא אריין די מאקסימום  4

 נענט'ס אפארטמענט.טע



 טענענט באשטעטיגונגען

פארדינסט שטאפל, און יעדעס יאר ווידער  'סדער טענענט מוז באשטעטיגן דעם טענענט'ס ארגינעלע הויזגעזונד'ס צוזאמשטעל און הויזגעזונד
באשטעטיגן דעם טענענט'ס הויזגעזונד'ס פארדינסט בעפאר עס הייבט זיך אן די באנייאונג פון די ליעס תקופה. דער טענענט איז פארפליכטעט 

 HFAנסט לויט ווי פארלאנגט דורך באשטעטיגונגען פונעם הויזגעזונד'ס צוזאמשטעל און הויזגעזונד פארדי-צו צושטעלן ווייטערדיגע ווידער
'ארגינעל קוואליפיצירנדע אונטער די אדער  אדער פונעם אייגענטימער. דעם טענענט'ס ארגינעלע הויזגעזונד'ס פארדינסט מוז שטיין ביי

-יגונג אדער ווידער, ווי עס איז דא אויבן אפגעטייטשט. דער טענענט מוז צושטעלן פארן אייגענטימער אזא באשטעטהויזגעזונד פארדינסט'
צד פארדינסט באשטעטיגונג -פון די הויזגעזונד'ס פארדינסט אדער הויזגעזונד'ס צוזאמשטעל, און, ווי גילטיג, סיי וועלכע דריטערבאשטעטיגונג 

ארשריפטן פארן אדער אנדערע איבערצייג וואס ווערט נארמאלערהייט פארלאנגט דורכ'ן אייגענטימער אונטערן גילטיגן געזעץ און פראגראם פ
פון באשטעטיגן די פארדינסט אדער באשטימען דעם צוזאמשטעל פונעם הויזגעזונד. דער טענענט טוט אויטאריזירן דעם אייגענטימער צוועק 

כטיג זענען רי באווייזאלע קוועלער פון פארדינסטן אינעם הויזגעזונד. דער טענענט באשטעטיגט אז אזעלכע באשטעטיגונגען און  פעסטצושטעלן
באזעצן די דירה זענען אונטער און פונקטליך, און אז די סך הכל יערליכע פארדינסט פון אלע מיטגלידער אינעם טענענט'ס הויזגעזונד וועלכע 

געשילדערט אין די באשטעטיגונג. דער טענענט שטימט צו איינצומעלדן דאקומענט צו די ליעס ("ריידער"), איז נישט העכער ווי -דעם צוגאב
דער אין די אידענטיטעט אדער צאל מענטשן וואס באזעצן די דירה. ענדערונג  סיי וועלכעעס קומט אריין  אין פאלעם אייגענטימער זאפארט ד

טיים סטודענטן לויט ווי עס איז אפגעטייטשט אין -אז א הויזגעזונד וואס באשטייט אינגאנצן פון פולטענענט טוט אויך אנערקענען 
פונעם 'אינטוירנעל רעוועניו קאוד' איז פארבאטן פון טענענט'שאפט אין א לאו אינקאם דירה, אפגעזעהן וואס דער  (4)(c)151סעקשאן 

 טיים סטודענט הויזגעזונד קומט נאך אן ערלויבטע אויסנאם.-פארדינסט איז, אויסער אויב די פול

 פאלשע באשטעטיגונג

און דער טענענט קען ארויס געווארפן ווערן פארן פארפעלן ווערן עפעט זאל איבערגעריסן דאקומענט איז צוגעטש-די ליעס צו וועלכען דער צוגאב
) די פאמיליע'ס פארדינסטן אדער די פאמיליע'ס בשוגגצי  במזידצו זיין בארעכטיגט צו א דירה אויב דער טענענט האט פאלש באשטעטיגט (צי 

נישט אויסגעפאלגט די ליעס און דער אייגענטימער האט די רעכט אויפצולעזן די ע באשטעטיגונג מיינט אז מען האט בפועל צוזאמשטעל. פאלש
אינקאם דירה -ליעס, ארויסווארפן דעם טענענט, און צוריקנעמען די דירה אין באזיץ, אויב דער טענענט האט באקומען טענענט'שאפט אין די לאו

 עזונד'ס צוזאמשטעל.  דורך פאלש באשטעטיגן די הויזגעזונד'ס פארדינסט אדער די הויזג

 אומפאלגזאמקייט

פאדערונגען זאל  דעם טענענט'ס אנטזאגן זיך אויסצופאלגן א פארלאנג פאר אינפאמאציע וואס אנבאלאנגט די פארדינסט און בארעכטיגקייט
 צו אנולירןה אויף זאפארט באטראכט ווערן ווי א פארלעצונג פון באדייטענדע טענענט'שאפט פארפליכטונג און עס שטעלט מיט זיך פאר א סיב

 די ליעס.

 העכערונגען אין פארדינסט

ר אפגעזעהן פון א העכערונג אין דעם טענענט'ס פארדינסטן וואס זענען מער ווי די 'ארגינעל קוואליפיצירנדע הויזגעזונד פארדינסט', זאל דע
נישט מער ווי די מאקסימום רענט, בתנאי אז דער טענענט און טענענט זיין בארעכטיגט צו וואוינען אין א דירה פון דעם פראיעקט, צאלענדיג 

 דאקומענט.-הויזגעזונד טוען ווייטער אויספאלגן די רעלעוואנטע תנאים פון דעם ליעס און צוגאב

 א דירה ונג פוןאריבערשטעל

טענענט, ווען די ליעס לויפט אפ, ווערן  וויבאלד די מאנאטליכע רענט פאר די דירה ווערט אויסגערעכנט לויט די סייז פון די דירה, קען דער
) אויב א העכערונג אדער א רעדוקציע אין די צאל מיטגלידער אינעם טענענט'ס פאמיליע וואס 1אריבערגעשטעלט צו אן אנדערע דירה אויב: (

ט וועט זיין בארעכטיגט פאר דער טענענ) 2וואוינען אין די דירה בארעכטיגט אזא טויש אונטער גילטיגע געזעצן און רעגולאציעס, און (
אינקאם דירה ווערענדיג אריבער געשטעלט צו אן אנדערע דירה אין דעם פראיעקט (דאס מיינט אז דעם טענענט'ס -טענענט'שאפט אין א לאו

דינסט' פאר די דירה יערליכע פארדינסט אין די צייט פון אזא טראנספער וועט נישט זיין מער ווי די 'ארגינעל קוואליפיצירנדע הויזגעזונד פאר
. אין פאל פון אזא אריבערשטעלונג, וועט דעם טענענט'ס מאנאטליכע רענט זיין באזירט אויף די וואוהין דער טענענט ווערט אריבער געשטעלט)

 סייז פון די נייע דירה וואס דער טענענט באזעצט.

 אינספעקשאן (אונטערזוכונג)

צו אונטערזוכן דעם טענענט'ס דירה פארן זייערע פארשטייער אדער אגענטן זאלן האבן די רעכט  דער אייגענטימער און/אדער די אגענטור און
, ווי אויסגעבעסערט, 1986צוועק פון ערלויבן די אגענטור אויסצופירן אירע פאראנטווארטליכקייטן אונטער דעם 'אינטוירנל רעוועניו קאוד' פון 

) וואכן פאראויס וועט ארויס געשיקט ווערן 2יג דערונטער (די "קאוד"). א מעלדונג מיט צוויי (און די 'טרעזשורי רעגולאציע' וואס איז גילט
פארן טענענט פאר סקעדזשול'ינג און אראנזשירן צוטריט צו די דירה פאר אזעלכע אונטערזוכונגען. אונטערזוכונגען דורך די אגענטור אדער 

טענענט איז אנוועזנד אינעם טענענט'ס דירה אין די צייט פון די אונטערזוכונג, בתנאי אז  אפגעזעהן צי דעראירע פארשטייער קענען פארקומען 



 די אגענטור אדער אירע פארשטייער ווערט באגלייט פון א פריעקט פארוואלטער, לויט וויאזוי דער טערמין ווערט גענוצט אין די 'רעגולאטארי
 אפמאך'.

 אדער אויסברייטערן באזעצונגפארבאט ווייטער צו פארדינגען, איבערגעבן 

 עס איז פארבאטן ווייטער צו פארדינגען דעם טענענט'ס דירה אדער סיי וועלכער טייל פון דעם טענענט'ס דירה, און/אדער איבער צו געבן דעם
נט טענענט'ס ליעס. אפגעזעהן סיי וואס עס שטייט אין די ליעס אנדערש, טאר די דירה נישט באזעצט ווערן דורך קיין שום אנדערן ווי דער טענע

דער טענענט ערלויבט סיי וועלכע אזא באזעצונג טעג אויפאמאל, און אויב  31ן זיין אדער איר הויזגעזונד מיטגלידער פאר א תקופה פון מער ווי או
ס אפאר א לענגערע תקופה, אן דעם אייגענטימער'ס פאראויס'דיגע צושטימונג, וועט די באזעצונג זיין א בפועל'דיגע פארלעצונג פונעם ליעס, וו

ס דורכ'ן אייגענטימער, און עס קען אויסשטעלן דעם טענענט צו ווערן ארויס יעקען פארמירן א באזע פארן איבעררייסן די לאזא פארלעצונג 
 געשטעלט.

 רענט העכערונגען

נענט'ס דירה אנגעהויבן פונעם טאג וואס דעם טע ,סובסודיע 8די פעדעראלע סעקשאן אין פאל ווען דעם טענענט'ס דירה באקומט נישט 
ער'ס איז מער נישט רעגולירט אין איינקלאנג מיט די ניו יארק סטעיט האוזינג פינאנץ אגענטור 'רעגולאטארי אפמאך', דעמאלט זאל דעם אייגענטימ
ז דער רעכט צו הייבן די רענט פארן טענענט העכער די מאקסימום רענט וואס ערלויבט דורך די 'רעגולאטארי אפמאך' זיין אויפן תנאי א

אייגענטימער שטעלט צו פארן טענענט א מעלדונג פון ווייניגסטענס זעקס מאנאטן בעפאר'ן מאכן אזא העכערונג, אויף א וועג וואס איז 
פאר דער טענענט זיין בארעכטיגט צו באנייאונגען פונעם ליעס  וועטאקצעפטירבאר פאר די אגענטור. אויב אזא מעלדונג ווערט נישט געגעבן, 

, ביז ווילאנג אזא מעלדונג ווערט געגעבן און זעקס מאנאטן זענען פארלאפן. ענט וואס איז אויסגעהאלטן לויטן 'רעגולאטארי אפמאך'אזא ר
אויב די "פארלענגערטע באנוץ תקופה" (ווי עס איז אפגעטייטשט אינעם 'רעגולאטארי אפמאך' און די "קאוד") אנדערש, אפגעזעהן סיי וואס 

די ארויסשטעלונג אדער די איבעררייסונג פונעם טענענט'ס טענענט'שאפט ווערט פריצייטיג אויפגעלעזט ("פריע אויפלעזונג"), דעמאלט זאל 
, אדער סיי וועלכע העכערונג אין די גראוס רענט בנוגע דעם טענענט'ס דירה, נישט ערלויבט ווערן רצו)(חוץ אויב ס'איז פאראן א גוטע סיבה דע

 פאר ווייניגסטענס דריי יאר נאך אזא 'פריע אויפלעזונג'.

Subordination (אונטערגעווארפענקייט) 

געווארפן דעם מארטגעדזש, אזוי ווי אפגעטייטשט דא דאקומענט איז צוגעטשעפעט איז אויסדריקליך אונטער-די ליעס צו וועלכן דער צוגאב
 אויבן.

 קאנפליקט

-דאקומענט און די תנאים פון די ליעס, זאלן די תנאים פון דעם צוגאב-אין פאל פון סיי וועלכן קאנפליקט צווישן די תנאים פון דעם צוגאב
 ליעס.דאקומענט זיין שטארקער, און קאנטראלירן אזעלכע אנדערע תנאים אונטער די 

Fees 

רענט' וואס איז פעליג אויף די דירה פונעם טענענט ווערט נישט באצאלט פארן אייגענטימער ביז -צוגאבאין פאל וואס סיי וועלכע רענט אדער '
רענט זאל נישט זיין -פרייז וואס דער טענענט איז שולדיג אין צוגאב-צום פינפטן טאג פונעם מאנאט אין וועלכען עס איז פעליג, זאל די שפעט

ווי געשילדערט אינעם 'רעגולאטארי אפמאך', קען דער ) פער מאנאט פאר יעדען אזא מאנאט. $25.00צוואנציג דאלאר (-און-מער ווי פינף
חוץ  – HFAאדער רעכענונג, אן די פאראויס'דיגע שריפטליכע צושטימונג פון  FEEאייגענטימער נישט ארויפשטעלן אויפן טענענט קיין שום 

די  ט דורךרעכענסומע וואס ווערט געוועלכע קען נישט זיין מער ווי די אקטועלע  געקומענעם טשעק-פרייז און א פרייז פאר א צוריק-א שפעט
 .באנק

נישטא מער קיין טעקסט אויף דער זייט –די אונטערשריפט זייטל פאלגט נאך    



 __.20___, דאקומענט דעם ___ טאג פון __-אלס עדות דערויף, האבן די צדדים דערצו אונטערגעשריבן דעם צוגאב

 אייגענטימער:דער 
 דורך:

 
 דורך:

 שרייבט ארויס דעם נאמען:
 טיטול:

 
 :5טענענט

 
 אונטערשריפט: _____________________

 
 שרייבט ארויס דעם נאמען:

 
 

 אונטערשריפט: _____________________
 

 שרייבט ארויס דעם נאמען:
 
 

 
 

דאקומענטן-איבערזעצונג פונעם ליעס און די צוגאב  
 

 ווערן צוגעשטעלט אן איבערזעצונג אייך צו העלפן פארשטיין אייערע רעכטן און פליכטן.עס קען אייך 
 

די ענגלישע ווערסיע פון דעם דאקומענט איז די אפיציעלע, לעגאלע, קאנטראל'ירנדער דאקומענט. די איבערזעצונג איז 
 נישט קיין אפיציעלע דאקומענט.

 
צו באקומען אין אייער פארוואלטונג אפיס דא אן איבערזעצונג פון דעם דאקומענט איז  

 
La traducción de este documento está disponible en su oficina de administración. 
 
文件譯本可到屋邨管理辦事處或上網址. 
 
Перевод этого документа находится в Вашем домоуправлении. 
 

 
 

  

                                                 
 דאקומענט).-(צוגאב RIDERאלע ערוואקסענע (מענטשן פון אכצן יאר אלט און העכער) וואס וואוינען די די דירה מוזן אונטערשרייבן דעם  5



 דאקומענט-רעזידענשל ליעס צוגאב") PACT(" קאמיטמענט טוגעדהער'פערמענאנט אפארדעביליטי '
 

") איז Riderדאקומענט (דער "-ליעס צוגאב איינוואוינער'ס") PACTדאזיגע 'פערמענאנט אפארדעביליטי קאמיטמענט טוגעדהער' ("די 
 Residential Apartment Lease Section 8 Voucher Assistance: Project Based PACTצוגעטשעפעט צו און בעסערט אויס די 

Lease for Current Residents of the Converting Public Housing Development, )'וואוטשער  8ליעס סעקשאן  וואוינונגס דירה
 )."ליעס", (די )'פאבליק האזוינג דעוועלאפמענטיעצטיגע איינוואוינער אין די איבערטוישענדע ליעס פאר  PACTע אזירטב-: פראזשעקטשטיצע

 
) איז אין קאנפליקט מיט סיי וועלכע אנדערע תנאים אין די ליעס, דעמאלט זאלן די דאקומענט-צוגאב( RIDERאויב סיי וועלכע תנאים פון דעם 

 RIDERזיין שטארקער. אלע אנדערע תנאים אין די ליעס וועלכע זענען נישט אין קאנפליקט מיט די תנאים פון דעם  RIDERתנאים פון דעם 
  ן פולן קראפט אוןווירקונג.בלייבן אי

 
 די סייז פון די דירה .1

 
פראגראם  8) סעקשאן NYCHAדירה לויט די ניו יארק סיטי האוזינג אויטאריטי'ס (באזעצטע -אויב דער טענענט איז אין אן אונטער

(אויסגעהאלטענע אקאמאדאציע) אדער   reasonable accommodationבאזעצונג סטאנדארטן בשעת די איבערטוישונג, און האט נישט קיין
. אויב עס איז נישט פאראן א דירה אין דעם דעוועלאפמענט, קען דער טענענט סייז דירה-ער ציען אין א פאסיגעיבדער טענענט ארזיך טענה, מוז 

וערט עוועילעבל, וועט דער טענענט וואס סייז דירה ו-סייז דירה ווערט עוועילעבל. ווען א פאסיגע-בלייבן אין זייער יעצטיגע דירה ביז א פאסיגע
סייז דירה אין פארלויף פון אן אויסגעהאלטענע תקופה -) זיך אריבער ציען צו א פאסיגע1באזעצטע דירה מוזן אדער (-ינט אין אן אונטערוווא

עלדונג דורך דעם אייגענטימער ) טעג פאראויס מ30, אבער נישט אין ווייניגער ווי דרייסיג (NYCHAפון צייט, לויט ווי באשטימט דורך 
פארלאנגען א טראנספער וואוטשער זיך צו קענען אריבער ציען אינדערויסן פון די דעוועלאפמענט. ) 2און/אדער פארוואלטונגס אגענט; אדער (

עררייסן די מאנאטליכע איב NYCHAסייז דירה, זאל די -באזעצטע דירה צו גיין צו א פאסיגע-אויב דער טענענט טרעט נישט אפ פון די אונטער
 באזעצטע דירה.-האוזינג שטיצע צאלונג פאר די אונטער

 
 שטראפע פארן איינגעבן פאלשע אינפארמאציע . 2

וואס אנבאלאנגט די פארדינסט וואוסענדיגערהייט צו געבן פאלשע אינפארמאציע פארן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט 
ביים באשטימען דעם טענענט'ס בארעכטיגונג און רענט, איז א בפועל'דיגע אדער אנדערע פאקטארן וואס ווערן גענומען אין באטראכט 

יסגעשטעלט צו אומפאלגזאמקייט פון די ליעס וואס איז אויסגעשטעלט צום איבעררייסן די טענענט'שאפט. אין צוגאב, קען דער טענעט ווערן או
, אריינגערעכנט אבער נישט באגרעניצט צו קנסות און פארשיקט ציווילע און קרימינאלע שטראפע וואס איז גילטיג אונטערן פעדעראלן געזעץ

 ווערן אין טורמע.
 

 אנגייענדיגע טענענט'שאפט פליכטן . 3

דורכ'ן טענענט און דעם אייגענטימער און/אדער וארן אויב דער ליעס איז נישט די ארגינעלע ליעס וואס איז אונטערגעשריבן געו 
 אנולירטפארוואלטונגס אגענט, נאר איז א נאכפאלגער פון אן עקזיסטירענדע ליעס, דעמאלט זאל די עקזיסטירענדע ליעס באטראכט ווערן ווי 

אבער פארט, אלע אומ'באצאלונגען אדער פארלעצונגען פון טענענט'שאפט פליכטן וואס זענען די דאזיגע ליעס ווערט אונטערגעשריבן.  בשעת
 אנטשטאנען אונטער דעם טענענט'ס פריערדיגע ליעס, זאל בלייבן פארסיר'באר אונטער דעם דאזיגן ליעס, אפגעזעהן צי די פריערדיגע ליעס איז

אין דעם דעוועלאפמענט אדער אין סיי וועלכע אנדערע דעוועלאפמענט פונעם  סייירה, געווען פארן 'פארדינגען פלאץ' אדער פאר אן אנדערע ד
. אלע לעגאלע פראצעדורן, אריינגערעכנט אדמיניסטראטיווע אקטן, וועלכע האבן זיך אנגעהויבן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט

רדיגע ליעס, קענען זיך אנהייבן אדער קענען פארגעזעצט ווערן אונטער דעם אדער האבן זיך געקענט אנהייבן אונטער די תנאים פון די פריע
סיי וועלכע אומשטענדן עס זענען געשטעלט געווארן קעגן די טענענט'שאפט אונטער די פריערדיגע ליעס (ווי למשל 'פראבעישאן'  דאזיגן ליעס.

רגעזעצט ווערן אונטער דעם דאזיגן ליעס. ווען א מענטש איז געווארן אדער 'פערמענאנטע אויסשליסונג') זאלן בלייבן גילטיג און וועלן פא
 פון א פריערדיגע דירה זאל דער מענטש ווייטער בלייבן 'פערמענאנט אויסגעשלאסן' פונעם 'פארדינגען פלאץ'. 'פערמענאנט אויסגעשלאסן' 

 
 

 
 דאקומענט-אונטערגעשריבן דעם צוגאב אונטערגעשריבענעהאבן די  אלס עדות דערויף,

 __.20___, דעם ___ טאג פון __

 
 טענענט:

 
 טענענט:



 
 אין די אנוועזנהייט פון:

 אייגענטימער:
 

 ):שרייבט ארויס און שרייבט אונטער דעם נאמעןדורכ'ן פארוואלטונגס אגענט (
 
 

דאקומענט-איבערזעצונג פונעם צוגאב  
 

 צוגעשטעלט אן איבערזעצונג אייך צו העלפן פארשטיין אייערע רעכטן און פליכטן.עס קען אייך ווערן 
 

די ענגלישע ווערסיע פון דעם דאקומענט איז די אפיציעלע, לעגאלע, קאנטראל'ירנדער דאקומענט. די איבערזעצונג איז 
 נישט קיין אפיציעלע דאקומענט.

 
צו באקומען אין אייער פארוואלטונג אפיס דא אן איבערזעצונג פון דעם דאקומענט איז  

 
La traducción de este documento está disponible en su oficina de administración. 
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Перевод этого документа находится в Вашем домоуправлении. 
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	____________________ _____________ ________________
	ב. דער טענענט דארף באקומען א שריפטליכע צושטימונג פונעם פארוואלטונגס אגענט, אדער פון איינעם וועם דער פארוואלטונגס אגענט האט באשטימט דערצו, בעפאר ערלויבן סיי וועלכן מענטש צו וואוינען אינעם 'פארדינגן פלאץ' וואס איז נישט קיין משפחה מיטגליד וואס איז אויסגע...
	ג. דער טענענט דארף נוצן דאס 'פארדינגען פלאץ' אויסשליסליך אלס א וואוינונג'ס דירה פארן טענענט און פארן טענענט'ס הויזגעזונד ווי אידענטיפיצירט אין פאראגראף 4א דא אויבן, אדער ווי שפעטער אויטאריזירט דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט, און נישט צ...

	5. צוגאב טשארדזשעס: עס קען געפאדערט ווערן פונעם טענענט צו באצאלן אנדערע טשארדזשעס און fees פארן אייגענטימער אונטער די תנאים פון דעם ליעס. זיי ווערן אנגערופן "added charges", און עס שליסט איין:
	א. אין פאל פון שאדענס צו דאס 'פארדינגען פלאץ' אדער צו די fixtures וואס איז איבער די מאס פון געווענליכע אויסנוצונג און צערייסונג, אדער אין פאל וואס אומ'ריכטיגע באנוץ פון מאשינעריע לאזט זיך אויס מיט פרישע מעינטענענס הוצאות, דארף דער טענענט באצאלן די קאס...
	ב. דער טענענט דארף באצאלן פאר שאדענס אזא אויסגעהאלטענע טשארדזש אדער FEE וואס איז ארויפגעשטעלט געווארן דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט פאר עקסטערע סערוויסעס וואס האט זיך פארלאנגט צוליב סיי וועלכע פארלעצונג דורכ'ן טענענט אדער דורך סיי ווע...
	ג. אין צוגאב צו די פריערדערמאנטע טשארדזשעס, דארף דער טענענט באצאלן (1) אזעלכע טשארדזשעס וואס קענען שפעטער ארויפגעשטעלט ווערן פאר פרישע סערוויסעס וואס ווערט צוגעשטעלט דורכ'ן אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט לויטן טענענט'ס פארלאנג,  (2) סיי וועלכ...
	ד. סיי וועלכע פון די טארדזשעס וואס ווערן באשטימט אונטער די פריער דערמאנטע סוב-פאראגראפן וועלן ווערן גילטיג און גרייט איינצוקאסירן דעם ערשטן טאג פונעם צווייטן מאנאט נאכן מאנאט אין וועלכן די דערמאנטע טשארדזש איז געמאכט געווארן – חוץ אין פאל עס איז פאראן...

	6. דאס ארויסהענגן פאליסיס, פארשריפטן און רעגולאציעס: סקעדזשועלס פון פרישע טשארדזשעס פאר סערוויסעס, מאשינעריע, פארריכטונגען און יוטיליטיס , פארשריפטן און רעגולאציעס, וויאויך אלע זאכן וואס ווערן אויסדריקליך דערונטער פארלאנגט ארויסגעהאנגן צו ווערן, דארפן...
	א. דעליווערט ווערן, אדער ארויסגעשיקט ווערן דורך די פאסט, דירעקט פארן טענענט;  אדער
	ב. ארויס געהאנגן ווערן אויף ווייניגסטענס 3 אנזעהבארע פלעצער אינעהאלב די געביידע וואו דאס 'פארדינגן פלאץ' געפינט זיך, וויאויך אויף אן אנזעהבאר פלאץ אינעם פארוואלטונגס אפיס.

	7. סעקיוריטי דעפאזיט:
	א. דער באלאנס פון סיי וועלכע סעקיוריטי דעפאזיט וואס ווערט יעצט געהאלטן פארן טענענט דורך די ניו יארק סיטי האוזינג אויטאריטי זאל ווערן טראנספערירט צום אייגענטימער.  דער טענענט וועט נישט דארפן צאלן קיין שום פרישע סעקיוריטי פארן 'פארדינגן פלאץ' אונטער דעם...
	ב. אויב עס פאאדערט זיך לויטן געזעץ, וועט די סומע וואס ווערט געהאלטן אלס סעקיוריטי דעפאזיט אין אן אקאונט וואס פארדינט פראצענט לויט די געווענליכע ראטע פון די באנק'ינג אינסטיטוציע. די אנגעזאמלטע פראצענט וועס אויסגעצאלט ווערן יעדעס יאר פארן טענענט דורך די...

	8. סוב-פארדינגען/איבערגעבן: דער טענענט זאל נישט איבערגעבן די דירה, נישט אינגאנצן און נישט קיין טייל דערפון, וויאויך נישט סוב-פארדינגען די דירה, נישט אינגאנצן און נישט קיין טייל דערפון, אן די געשריבענע צושטימונג פונעם אייגענטימער, וויאויך נישט ערלויבן ...
	9. סערוויסעס: די פאלגענדע סערוויסעס און יוטיליטיס זענען די פאראנטווארטליכקייט פון:
	אייגענטימער:  ❑ הייצונג  ❑ הייס וואסער  ❑ גאז  ❑ עלעקטעריציטעט  ❑ אנדערע זאכן
	טענענט:  ❑ הייצונג  ❑ הייס וואסער  ❑ גאז  ❑ עלעקטעריציטעט  ❑ אנדערע זאכן

	10. אייגענטימער'ס אוממעגליכקייט צו צו-שטעלן סערוויס: אויב עס איז אוממעגליך פאר'ן אייגענטימער צו צו-שטעלן געוויסע סערוויסעס אלס א רעזולטאט פון אומשטענדן וואס איז נישט די שולד פונעם אייגענטימער, דאן בלייבן ווייטער גילטיג דעם טענענט'ס פארפליכטונגען אונטע...
	11. צוטריט: לויטן פאראויס איינגעמאלדענעם פארלאנג צום טענענט, דארף אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט ווערן ערלויבט איינטריט אינעם 'פארדינגען פלאץ' סיי וועלכע נארמאלע שעה'ן, פארן צוועק פון מאכן פארריכטונגען, ווייזן די דירה פאר אנדערע מעגליכע רענטע...
	12. LIABILITY (פאראנטווארטליכקייט) פונעם רענטער: דער טענענט דארף באצאלן אלע סומעס אין וואס דער אייגענטימער פאלט אריין אין פאל דער אייגענטימער ווערט געהאלטן liable (פאראנטווארטליך) פאר שאדענס וואס זענען צושטאנד געקומען דורך אן אקט פונעם טענענט.
	13. פייער און CASUALTY שאדן: דער טענענט מוז זאפארט איינמעלדן פארן אייגענטימער אין פאל פון פייער אדער אנדערע casualty וואס פארוואנדעלט די דירה, טיילווייז אדער גענצליך, אומפאסיג צום וואוינען. דער אייגענטימער דארף פאררעכטן דאס פלאץ ווי אמשנעלסטן מעגליך, ...
	14. רענטער דיפאולט (אומ'פאלגזאמקייט): אין פאל דער טענענט פאלגט נישט אויס סיי וועלכע פון די פארפליכטונגען פון דעם ליעס, שאפט א nuisance (אומבאקוועמליכקייט, פראבלעם), פירט זיך אויף א וועג וואס איז שעדליך פאר די זיכערהייטס פון אנדערע רענטער'ס, טוט דירעקט...
	15. TERMINATION  (איבעררייסונג) איינמעלדונג און טענות פראצעדור:
	א. UTermination (איבעררייסונג) איינמעלדונגU. HUD טוט איינשטעלן פרישע פאדערונגען אויף איינצומעלדן termination איבעררייסונג כדי נאכצוקומען section 6 of the United States Housing Act of 1937 (לויט ווי עס קען אויסגעבעסערט ווערן, דער "געזעץ") פאר פאבליק הא...
	1. א   reasonable(אויסגעהאלטענע) שטיק צייט, אבער נישט מער ווי 30 טעג:
	 אויב דער געזונט אדער זיכערהייטס פון אנדערע רענטער'ס, NYCHA'ס אדער דעם אייגענטימער'ס ארבייטערס, אדער מענטשן וואס וואוינען גאר נאענט צום 'פארדינגען פלאץ' זענען באדראעט; אדער
	 אין פאל פון סיי וועלכע דראג-פארבינדעטע אדער געוואלדטאטן קרימינאלע אקטיוויטעטן אדער סיי וועלכע felony (ערנסטע פארברעך) באשולדיגונג;
	 אין פאל פון סיי וועלכע דראג-פארבינדעטע אדער געוואלדטאטן קרימינאלע אקטיוויטעטן אדער סיי וועלכע felony (ערנסטע פארברעך) באשולדיגונג;
	 אין פאל פון סיי וועלכע דראג-פארבינדעטע אדער געוואלדטאטן קרימינאלע אקטיוויטעטן אדער סיי וועלכע felony (ערנסטע פארברעך) באשולדיגונג;
	2. 14 טעג אין א פאל פון נישט באצאלן רענט; און
	3. 30 טעג אין יעדן אנדערן פאל, אויסער אויב א סטעיט אדער א לאקאלע געזעץ ערלויבט א קורצערע צייט אפשניט, וואס דאן וועט די קורצערע צייט גילטן.
	ב. UGrievance (טענות) פראצעדורU. HUD טוט איינשטעלן פרישע פראצעדוראלע רעכטן כדי נאכצוקומען די פאדערונגען פון סעקשאן 8 פונעם געזעץ.
	פאר אנגעלעגנהייטן וואס זענען פארבינדן מיט טענענט'שאפט און termination (איבעררייסונג) פון שטיצע, טוען די PBV פראגראם פארשריפטן פאדערן אז די פאבליק האוזינג אויטאריטי ("PHA") זאלן צו-שטעלן א געלעגנהייט פון אן אומ'פארמאלע פארהער, לויט ווי עס איז געשילדערט...
	1. אין צוגאב צו די סיבות וואס פארלאנגן א געלעגנהייט פאר אן אומ'פארמאלן פארהער וואס ווערט אנגעגעבן אין 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi) an, מוז מען געבן א געלעגנהייט פארן טענענט פון אן אומ'פארמאלן פארהער איבער סיי וועלכן סכסוך וואס דער טענענט קען האבן וו...
	 פאר סיי וועלכע פארהער וואס פאדערט זיך אונטער 24 CFR § 982.555(a)(1)(i)-(vi), וועט NYCHA, אלס קאנטראקט אדמיניסטראטאר, דורכפירן דעם פארהער, אזוי ווי עס איז דער יעצטיגער סטאנדארט אינעם פראגראם. דער פארהער באאמטער מוז אויסגעקליבן ווערן אין איינקלאנג מיט...
	 פאר סיי וועלכע צוגאב פארהערן וואס פאדערן זיך אונטער RAD, וועט דער אייגענטימער דורכפירן דעם פארהער.
	2. עס וועט זיך נישט פאדערן קיין אומ'פארמאלע פארהער פאר קלאס טענות אדער פאר סכסוכים צווישן איינוואוינער אין וועלכן דער אייגענטימער אדער קאנטראקט אדמיניסטראטאר זענען נישט פארמישט. דער פארהער פאדערונג גילט נישט איבער, און איז נישט געצילט אלס א פארום פאר ...
	2. עס וועט זיך נישט פאדערן קיין אומ'פארמאלע פארהער פאר קלאס טענות אדער פאר סכסוכים צווישן איינוואוינער אין וועלכן דער אייגענטימער אדער קאנטראקט אדמיניסטראטאר זענען נישט פארמישט. דער פארהער פאדערונג גילט נישט איבער, און איז נישט געצילט אלס א פארום פאר ...
	2. עס וועט זיך נישט פאדערן קיין אומ'פארמאלע פארהער פאר קלאס טענות אדער פאר סכסוכים צווישן איינוואוינער אין וועלכן דער אייגענטימער אדער קאנטראקט אדמיניסטראטאר זענען נישט פארמישט. דער פארהער פאדערונג גילט נישט איבער, און איז נישט געצילט אלס א פארום פאר ...
	3. דער אייגענטימער זאל געבן פארן טענענט א מעלדונג פון זייער ברירה צו פארלאנגען אן אומ'פארמאלן פארהער לויט ווי עס איז געשילדערט אין 24 CFR § 982.555(c)(1) פאר אומ'פארמאלע פארהערן וואס וועלן אדרעסירן אומשטענדן וועלכע פאלן ארויס פונעם ראם פון 24 CFR § 98...
	4. דער אייגענטימער מוז געבן א געלעגנהייט פאר אן אומ'פארמאלן פארהער בעפאר אן ארויס-שטעלונג.
	ג. Uא גוטע סיבהU. דער אייגענטימער קען נישט איבעררייסן דעם ליעס, אדער נישט באנייען דעם ליעס, אויסער פאר א גוטע סיבה לויט ווי עס איז געשילדערט אין די PBV 'טענענסי אדענדום'.
	ג. Uא גוטע סיבהU. דער אייגענטימער קען נישט איבעררייסן דעם ליעס, אדער נישט באנייען דעם ליעס, אויסער פאר א גוטע סיבה לויט ווי עס איז געשילדערט אין די PBV 'טענענסי אדענדום'.

	16. לעגאלע FEES (שפעזן):
	אין פאל דער אייגענטימער אדער דער טענענט פאלן אריין אין לעגאלע fees (קאסטן) און/אדער געריכטליכע קאסטן ביים פארסירן סיי וועלכע פונעם אייגענטימער'ס אדער טענענט'ס רעכטן אונטער דעם ליעס אדער לויטן געזעץ, דאן וועט קיין איין צד נישט זיין בארעכטיגט מ'זאל איר ...

	17. RE-ENTRY (צוריקנעמען): אויב דער טענענט ווערט ארויס געשטעלט דורך לעגאלע שריט, מעג דער אייגענטימער אריינגיין אין די דירה אן צו זיין liable (פאראנטווארטליך) פארן עס צוריק נעמען, און ער מעג ווידער-פארדינגען די דירה.
	18. רייניגען די פענסטער: דער טענענט טאר נישט ערלויבן אז סיי וועלכע פענסטער זאלן גערייניגט ווערן פון דערויסן, אויסער אויב דער אייגענטימער שטעלט צו אזא סערוויס.
	19. COMMON AREAS (פאבליק פלעצער): דער טענענט זאל נישט פלאצירן בעיבי קערידזשעס, ביציקלעך, אדער סיי וועלכע אנדערע זאכן אין אדער אויף פייער עסקעיפס, דעכער, סייד-וואלקס, אריינגענג, דרייוו-וועיס, עלעוועיטארס, שטיגן, האללס אדער סיי וועלכע אנדערע פאבליק פלעצ...
	20. מיסט און REFUSE (שמוץ): מיסט און רעסייקל'בארע זאכן מוזן געברענגט ווערן צום בעיסמענט אדער צו אנדערע פלעצער וואס זענען באשטימט דורכן אייגענטימער אויף אזא אופן וואס דער אייגענטימער קען פארשרייבן. קארפעטס, ראגס, אדער אנדערע ארטיקלן זאלן נישט ארויס געה...
	21. קיין שום PETS (לעבעדיגע בהמות):
	א. חוץ ווי עס איז אנדערש ארויסגעשריבן אין סוב-פאראגראף "ב" דא אונטן, טוט דער טענענט אנערקענען אז ער טאר נישט האבן קיין שום הונט, קאץ אדער אנדערע לעבעדיגע בהמות אויפן פלאץ אויסער אויב עס איז שריפטליך ערלויבט דורכ'ן אייגענטימער. ווען דער אייגענטימער ערל...
	ב. אפגעזעהן פונעם פריערדיגען, אויב דער טענענט האט א הונט אדער קאץ וואס איז לעגאל רעגיסטרירט ביי NYCHA אינעם טאג וואס דער ליעס ווערט אונטערגעשריבן, וועט דער טענענט ערלויבט ווערן צו האלטן דעם הונט אדער קאץ אויפן פלאץ.
	ג. סערוויס און עמאציאנעלע שטיצע בהמות: א סערוויס אדער עמאציאנעלע שטיצע בהמה מוז זיין רעגיסטרירט ביים פארוואלטונגס אגענט UבעפארU מען ברענגט עס אריין אינעם 'פארדינגען פלאץ'. דאקומענטאציע פון א געזונטהייט פראפעסיאנאל וואס צייגט דעם געברויך צו האבן א סערו...
	ד. קיין שום הונט, קאץ אדער אנדערע בהמה וועט בשום אופן נישט ערלויבט זיין אין קיין שום עלעוועיטאר אדער אין קיין שום פאבליק אפטיילונג פון די געביידע אויסער אויב עס ווערט געטראגן אדער איז אויף א שטריק. צו פארפעלן אויסצופאלגן דעם תנאי וועט זיין א גרונד פאר...

	22. רויעך און קארבאן מאנאקסייד אלארמס: דער טענענט אנערקענט אז די דירה וואס ווערט פארדינגען אנטהאלט רויעך און קארבאן מאנאקסייד אלארם(ס) וואס ארבייטען געהעריג לויט ווי עס פאדערט זיך געזעצליך.
	23. WINDOW GUARDS (פענסטער באשיצונג): דער טענענט טוט דערמיט צושטימען איינצומעלדן פארן אייגענטימער אויב סיי וועלכעס קינד וואס איז 10 יאר אלט אדער אינגער באזעצט די דירה. דער טענענט זאך נישט אינסטאלירן קיין שום gate (צוים) אדער guard (באשיצער) אויף סיי ו...
	24. פעינט וואס שיילט זיך: דער טענענט טוט דערמיט צושטימען איינצומעלדן פארן אייגענטימער איבער סיי וועלכע פעינט אינעווייניג אין די דירה וואס peeling, cracking, flaking, blistering or loose (שיילט זיך, קרעק'ט, פלעק'ט, בליסטער'ט אדער איז לויז) אויף סיי ווע...
	25. פאסיליטיס: דער אייגענטימער קען צושטעלן, לויטן אייגענטימער'ס באשלוס, סטארעדזש צימער, צוטריט צום דאך, לאנדרי פעסיליטיס אין די געביידע, אדער טעלעוויזיע מעסטער אנטענע. דער אייגענטימער קען אפשטעלן א טייל אדער אלע אזעלכע פעסיליטיס כאטש ווען און זאל נישט...
	26.  ALTERATIONS/CARPETING/ INSTALLATIONS (ענדערונגען/קארפעטינג/אינטאלאציעס): דער טענענט טאר נישט צו-קלעבן אדער אריין נעגלען קיין שום קארפעט, טייל אדער לינאליום צו די פלאר'ס. דער טענענט זאל נישט ארויפלייגן וואל-פעיפער אדער אנדערע וואנט-איבערציאונגן צו...
	27. דעפאזיט פון רענט: אויב דער אייגענטימער נעמט אונטער לעגאלע פראצעדורן קעגן דעם טענענט, קען דער טענענט אויפגעפאדערט ווערן צו דעפאזיט'ירן די רענט ביים געריכט. אויב די רענט ווערט נישט דעפאזיט'ירט קען עס צו-ברענגן אז עס זאל אריינגעטראגן ווערן א final ju...
	28. RECREATION AREAS (אפרוה פלעצער): ערלויבעניש צו נוצן סיי וועלכע אפרוה פלעצער, אריין גערעכנט א שפיל-צימער און געזונטהייט קלאב, מוז זיין שריפטליך. דער אייגענטימער קען אנולירן די ערלויבעניש כאטש ווען. דער טענענט מוז באצאלן אלע fees וואס ווערן ארויפגעש...
	29. טרעאסעס און פארטשעס: די דירה קען האבן א טעראסע אדער א פארטש. די באדינגונגען פון דעם ליעס גילטן איבער די טעראסע און פארטש ווי גלייך די טעראסע אדער פארטש זענען א טייל פון די דירה. דער אייגענטימער קען מאכן ספעציעלע פארשריפטן איבער די טעראסע און פארטש...
	30. באדעצימער און פלאמבינג פיקסטשערס: די באדעצימערן, טוילעטס, וואש קלאזעטס און פלאמבינג פיקסטשערס מעגן באנוצט ווערן נאר פארן צוועק פאר וועלכען עס איז געמאכט אדער געבויעט געווארן. sweepings, rubbish bags, acids אדער אנדערע געגענשטאנדן טארן נישט אריין ג...
	31. עלעוועיטארס: אלע נישט-אויטאמאטישע פאסאזשיר און סערוויס עלעוועיטארס, אויב ס'איז דא אזוינס, מעגן ווערן פארוואלטעט נאר דורך איינגעשטעלטע פונעם אייגענטימער, און עס טאר בשום אופן נישט געשטערט ווערן דורכ'ן טענענט. די סערוויס עלעוועיטארס, אויב ס'איז דא א...
	32. לאנדרי: לאנדרי מאשינען, אויב ס'איז דא אזוינס, וואס זענען צו-געשטעלט דורכ'ן אייגענטימער, קענען גענוצט ווערן דורכ'ן טענענט אויפן אופן און אין אזעלכע צייטן וואס דער אייגענטימער קען באשטימען. דער טענענט זאל נישט לאזן טריקענען אדער אויסלופטערן וועש אוי...
	33. OBJECTIONABLE CONDUCT (אומאויסגעהאלטענע אויפפירונג): דער טענענט, זייערע פאמיליעס, געסט, ארבייטער, אדער באזוכער, זאלן נישט אנטייל נעמען אין קיין שום אויפפירונג וואס מאכט די דירה אדער געביידע צו זיין ווייניגער פאסיג צום וואוינען פארן טענענט אדער אנד...
	34. NO PROJECTIONS (קיינע פראדזשעקשאן'ס): דער טענענט טאר נישט אינסטאלירן אדער גורם זיין די אינסטאלירונג פון כאטש וואס אויפן דאך אדער די דערויסענדיגע וואנט פון די געביידע אדער סיי וועלכע פארטש, טעראסע, אדער פענסטער, אדער פאבליק פלעצער. סאטעלייט דישעס ז...
	35. MOVING (מופן): דער טענענט קען נוצן דעם עלעוועיטאר אדער סערוויס עלעוועיטאר, אויב ס'איז דא אזוינס, צו מופן מעבל און אנדערע חפיצים נאר אין באשטימטע טעג און באשטימטע שטונדען. דער אייגענטימער זאל נישט זיין liable (פאראנטווארטליך) פאר קיין שום קאסטן, או...
	36. ענדע פון די תקופה: ביי די ענדע פון די תקופה פון די ליעס דארף דער טענענט איבערלאזן די דירה ריין און אין א גוטן צושטאנד, אויסער געווענליכע אויסנוצונג און צערייסונג. דער טענענט דארף אוועקנעמען אלע פערזענליכע חפיצים פונעם טענענט פון די דירה נאכדעם ווא...
	37. וויתור אויף אויסלענדישע זעלבסטשטענדיגקייט און דיפלאמאטישע אימוניטעט: דער טענענט ערקלערט אז ער איז נישט אונטערגעווארפן אונטער אויסלענדישע אדער דיפלאמאטישע אימוניטעט. דער טענענט איז אויסדריקליך מוותר אויף די דאקטרינע פון אויסלענדישע זעלבסטשטענדיגקיי...
	38. מיליטערישע סטאטוס:
	❑ דער טענענט ערקלערט אז ער אדער זי איז אין די אמעריקאנער מיליטער אדער איז אנגעוויזן אויך א מיטגליד אין די אמעריקאנער מיליטער.
	❑ דער טענענט ערקלערט אז ער אדער זי איז נישט אין די אמעריקאנער מיליטער און איז נישט אנגעוויזן אויף א מיטגליד אין די אמעריקאנער מיליטער. דער טענענט דארף איינמעלדן דעם אייגענטימער אין פארלויף פון צען טאג נאכדעם וואס ער רוקט איין אין מיליטער.
	די אויבן דערמאנטע אנטווארט איז פאר בלויז פארן צוועק פון אינפארמאציע און איז געצילט צו באשיצן רענטערס וואס זענען, אדער וואס וועלן מעגליך אריין גיין, אין מיליטערישן דינסט.
	די אויבן דערמאנטע אנטווארט איז פאר בלויז פארן צוועק פון אינפארמאציע און איז געצילט צו באשיצן רענטערס וואס זענען, אדער וואס וועלן מעגליך אריין גיין, אין מיליטערישן דינסט.
	די אויבן דערמאנטע אנטווארט איז פאר בלויז פארן צוועק פון אינפארמאציע און איז געצילט צו באשיצן רענטערס וואס זענען, אדער וואס וועלן מעגליך אריין גיין, אין מיליטערישן דינסט.

	39. די צדדים זענען געבינדן: דער ליעס אפמאך איז בינדענד אויפן אייגענטימער און טענענט, און אויף אלע וואס קלאמערן זיך צו א רעכט, אדער וואס האבן א רעכט, צו ערזעצן די לעגאלע אינטערעסן פונעם אייגענטימער און טענענט.
	40. פארם'ס: דער טענענט שטימט צו אויסצופילן סיי וועלכע און אלע פארם'ס וואס קענען פון צייט צו צייט פארלאנגט ווערן דורכ'ן אייגענטימער.
	41. SUBORDINATION (אונטערגעווארפנקייט): די רעכטן פונעם טענענט, אריין גערעכנט אלע רעכטן אונטער די תנאים פון דעם ליעס, זענען און וועלן זיין אויסגעשטעלט צו און אונטערגעווארפן די תנאים פון סיי וועלכע מארטגעדזש אויף די געביידע אדער די לאנד אונטער די געבייד...
	42. לשון יחיד/לשון רבים און אינאיינעם/באזונדער: דער באנוץ פון א לשון יחיד זאל ווערן באטראכט איינצושליסן אויך דעם רבים, און דאס זעלבע פארקערט, סיי ווען דער קאנטעקסט פאדערט עס. אויב מער ווי איין פערזאן דינגט אם די דירה, וועלן זייערע פארפליכטונגען זיין ס...
	43. CONDEMNATION/EMINENT DOMAIN (רעגירונג שריט אוועק צו נעמען אייגענטום): אויב די געביידע אדער סיי וועלכער חלק פון די געביידע ווערט אוועק גענומען אדער condemned דורך א פאבליק אויטאריטעט אדער רעגירונגס אגעטור, וועט דער ליעס קומען צו אן ענדע אינעם טאג ו...
	44. קאנסטראקשן/באקוועמליכקייט: שכינות'דיגע געביידעס קענען זיין אויסגעשטעלט צו קאנסטראקשן, רענאוואציע אדער איינווארפן. דער אייגענטימער וועט נישט זיין liable (פאראנטווארטליך) פארן טענענט, וויאויך קען דער טענענט נישט האלטן דעם אייגענטימער liable (פאראנטו...
	44. קאנסטראקשן/באקוועמליכקייט: שכינות'דיגע געביידעס קענען זיין אויסגעשטעלט צו קאנסטראקשן, רענאוואציע אדער איינווארפן. דער אייגענטימער וועט נישט זיין liable (פאראנטווארטליך) פארן טענענט, וויאויך קען דער טענענט נישט האלטן דעם אייגענטימער liable (פאראנטו...
	44. קאנסטראקשן/באקוועמליכקייט: שכינות'דיגע געביידעס קענען זיין אויסגעשטעלט צו קאנסטראקשן, רענאוואציע אדער איינווארפן. דער אייגענטימער וועט נישט זיין liable (פאראנטווארטליך) פארן טענענט, וויאויך קען דער טענענט נישט האלטן דעם אייגענטימער liable (פאראנטו...
	45. NO WAIVER (קיין וויתור): ווען דער אייגענטימער פארפעלט סיי ווען זיך צו שטעלן דערויף אז סיי וועלכער פונקט פון דעם ליעס זאל שטרענג אויסגעפאלגט ווערן, זאל דאס נישט אויסגעטייטשט ווערן ווי א וויתור אויפן אייגענטימער'ס רעכטן. קיין שום וויתור דורכ'ן אייגע...
	46. באנייאונג: די "תקופה" פון די ליעס, אפגעטייטשט ווי די צייט אפשניט צווישן דעם "אנהויב" און די "ענדע" דאטעס וואס זענען באצייכענט אין דעם ליעס, זאל אויטאמאטיש באנייעט ווערן נאכן "ענדע" דאטום, חוץ אויב עס ווערט אויף אן אנדערן וועג איבערגעריסן, פאר תקופ...
	47. מעלדונגען: אלע מעלדונגען, וועלכע שליסן איין ביללס און/אדער אנדערע סטעיטמענטס וואס אנבאלאנגט די ליעס, מוזן זיין שריפטליך. מעלדונגען פארן טענענט דארפן געשיקט ווערן צו די דירה דורך געווענליכע פאסט, אויסער וואס סיי וועלכע מעלדונג וואס באשולדיגט דאס ני...
	48. די דירה איז נישט אונטערגעווארפן רענט סטאביליזאציע: עס איז אויסדריקליך פארשטאנען אז די דירה וואס איז דער מדובר אין דעם ליעס, איז נישט אונטערגעווארפן די 'רענט סטעביליזעישאן' געזעץ אדער סיי וועלכע אנדערע רענט רעגולירטע געזעצן.
	49. תנאים אונטערן געוואלדטאטן קעגן פרויען געזעץ (“VAWA”):
	א. אן אינצידענט אדער אינצידענטן פון אקטועלע אדער געסטראשעטע דאמעסטיק געוואלדטאטען, דאטירונג געוואלדטאטן, געשלעכטליכע איבערפאל, אדער נאכגיין וועט נישט באטראכט ווערן אלס אן ערנסטע אדער נאכאנאנדיגע פארלעצונג פון די ליעס דורכ'ן געליטענער אדער באדראעטער גע...
	ב. קרימינאלע אקטיוויטעטן וואס זענען דירעקט פארבינדן מיט פייניגונג, וואס ווערט דורכגעפירט דורך א מיטגליד פון דעם טענענט'ס הויזגעזונד אדער סיי וועלכער גאסט אדער אנדערער פערזאן אונטערן טענענט'ס קאנטראל, זאל נישט זיין די סיבה פארן איבעררייסן שטיצע, טענענט...
	ב. קרימינאלע אקטיוויטעטן וואס זענען דירעקט פארבינדן מיט פייניגונג, וואס ווערט דורכגעפירט דורך א מיטגליד פון דעם טענענט'ס הויזגעזונד אדער סיי וועלכער גאסט אדער אנדערער פערזאן אונטערן טענענט'ס קאנטראל, זאל נישט זיין די סיבה פארן איבעררייסן שטיצע, טענענט...
	ב. קרימינאלע אקטיוויטעטן וואס זענען דירעקט פארבינדן מיט פייניגונג, וואס ווערט דורכגעפירט דורך א מיטגליד פון דעם טענענט'ס הויזגעזונד אדער סיי וועלכער גאסט אדער אנדערער פערזאן אונטערן טענענט'ס קאנטראל, זאל נישט זיין די סיבה פארן איבעררייסן שטיצע, טענענט...
	ג. אפגעזעהן פון סיי וועלכע באגרעניצונגען איבערadmission, occupancy or terminations of occupancy or assistance (אריין לאזן, באזעצונג, אדער איבעררייסונג פון באזעצונג אדער שטיצע) אדער סיי וועלכע פעדעראלע, סטעיט אדער לאקאלע געזעץ וואס איז בפירוש קעגן, קען...
	ג. אפגעזעהן פון סיי וועלכע באגרעניצונגען איבערadmission, occupancy or terminations of occupancy or assistance (אריין לאזן, באזעצונג, אדער איבעררייסונג פון באזעצונג אדער שטיצע) אדער סיי וועלכע פעדעראלע, סטעיט אדער לאקאלע געזעץ וואס איז בפירוש קעגן, קען...
	ג. אפגעזעהן פון סיי וועלכע באגרעניצונגען איבערadmission, occupancy or terminations of occupancy or assistance (אריין לאזן, באזעצונג, אדער איבעררייסונג פון באזעצונג אדער שטיצע) אדער סיי וועלכע פעדעראלע, סטעיט אדער לאקאלע געזעץ וואס איז בפירוש קעגן, קען...
	ד. קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן זאל נישט פארשטאנען ווערן ווי עס באגרעניצט די אויטאריטעט פונעם אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט, ווען זיי ווערן איינגעמאלדן, אויסצופאלגן געריכטליכע באפעלן וואס אדרעסירט די רעכט צו צוטריט אדער קאנטראל פון די פראפ...
	ה. קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן באגרעניצט נישט סיי וועלכע אנדערע מעגליכע אויטאריטעט פונעם אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט ארויס צו ווארפן דעם טענענט אדער איבעררייסן שטיצע פארן טענענט צוליב סיי וועלכע פארלעצונג פון די ליעס וואס איז נישט געבוי...
	ו. קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן זאל נישט פארשטאנען ווערן צו באגרעניצן דעם אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט'ס אויטאריטעט איבערצורייסן די טענענט'שאפט  אדער איבערצורייסן די שטיצע פון סיי וועלכן טענענט, אויב דער אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס ...
	ו. קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן זאל נישט פארשטאנען ווערן צו באגרעניצן דעם אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט'ס אויטאריטעט איבערצורייסן די טענענט'שאפט  אדער איבערצורייסן די שטיצע פון סיי וועלכן טענענט, אויב דער אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס ...
	ו. קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן זאל נישט פארשטאנען ווערן צו באגרעניצן דעם אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס אגענט'ס אויטאריטעט איבערצורייסן די טענענט'שאפט  אדער איבערצורייסן די שטיצע פון סיי וועלכן טענענט, אויב דער אייגענטימער און/אדער פארוואלטונגס ...
	ז. קיין שום זאך אונטער דעם סעקשאן זאל נישט פארשטאנען ווערן ווי שטארקער פון סיי וועלכע פראוויזיע פון סיי וועלכן פעדעראלן, סטעיט אדער לאקאלע געזעץ וואס שטעלט צו מער באשיצונג ווי דער סעקשאן פאר געליטענע פון דאמעסטיק געוואלדטאטן, דאטירונג געוואלדטאטן, געש...

	50. אין צוגאב צו סיי וועלכע אנדערע רעכטן וואס די ניו יארק סיטי האוזינג אויטאריטי ("NYCHA") פארמאגט, אויב דער טענענט גיט איין פאלשע אינפארמאציע אויף סיי וועלכע application, certification or request for interim adjustment (אפליקאציע, סערטיפיקאציע אדער א...
	51. ENTIRE AGREEMENT (פולשטענדיגער אפמאך): דער אייגענטימער און דער טענענט האבן געלייענט דעם ליעס און שטימען צו אז די ליעס און דיRiders  (צוגאב דאקומענטן) וואס זענען אויסגערעכנט דא אונטן אנטהאלטן די פולשטענדיגע פארשטענדעניש פון די צדדים וואס אנבאלאנגט ...
	52. RIDERS (צוגאב דאקומענטן): די פאלגענדע Riders (צוגאב דאקומענטן) זענען בייגעלייגט צו, און זענען א חלק פון, דעם ליעס:
	א. ניו יארק סיטי Window Guard  (פענסטער באשיצונג) מעלדונג;
	ב. פעדעראלע בליי אויפדעקונג אינפארמאציע;
	ג. ניו יארק סיטי בליי פעינט מעלדונג און בראשור;
	ד. Rider (צוגאב דאקומענט) צום ליעס פאר טענענט'שאפט אין א לאו-אינקאם דירה אין א פראיעקט וואס איז פינאנצירט דורך די ניו יארק סטעיט האוזינג פינאנץ אגענטור, נוצענדיג שטייער-עקזעמפט באנד פארדינסטן און וואס בענעפיטירט פון לאו-אינקאם האוזינג שטייער קרעדיטס (...
	ה. PACT רעזידענשל ליעס Rider (צוגאב דאקומענט); און
	ו. 'טענענסי אדענדום' – סעקשאן 8 פראיעקט באזירטע וואוטשער פראגראם HUD-52530-c, (באצייכענט דא אויב עס איז גילטיג ___);
	ז. 'טענענסי אדענדום' – סעקשאן 8 טענענט באזירטע וואוטשער פראגראם HUD-52641-a, (באצייכענט דא אויב עס איז גילטיג ___);

	53. SEVERABILITY (פונאנדערטיילונג): אין פאל וואס סיי וועלכער תנאי פון דעם ליעס טוט פארלעצן סיי וועלכע געזעצליכע פארלאנג, דעמאלט זאל דער תנאי ווערן באטראכט ווי אנולירט, די גילטיגע געזעצליכע תנאי זאל באטראכט ווערן ווי ערזעצט, און אלע אנדערע תנאים פון דע...
	(1) אנוועזנהייט פון בליי-באזירטע פעינט אדער בליי-באזירטע פעינט געפארן (באצייכענט איינס פון דא אונטן):
	□ באוואוסטע בליי-באזירטע פעינט און/אדער בליי-באזירטע פעינט געפארן געפינט זיך אין די האוזינג (גיט צו פארשטיין).
	__________________________________________________________________________________________________________________
	□ דער פארדינגער ווייסט נישט פון קיין שום בליי-באזירטע פעינט און/אדער בליי-באזירטע פעינט געפארן אין די האוזינג.
	(2) רעקארדס און באריכטן וואס זענען גרייט פארן פארדינגער (באצייכענט איינס פון דא אונטן):
	□ דער פאדינגער האט צוגעשטעלט פארן דינגער אלע עוועילעבל רעקארדס און באריכטן וואס אנבאלאנגט בליי-באזירטע פעינט און/אדער בליי-באזירטע פעינט געפארן אין די האוזינג (די ליסטע פון דאקומענטן איז דא אונטן).
	□ דער פארדינגער פארמאגט נישט קיין שום באריכטן אדער רעקארדס וואס אנבאלאנגט בליי-באזירטע פעינט און /אדע בליי-באזירטע פעינט געפארן אין די האוזינג.
	__________________________________________________________________________________________________________________
	□ דער פארדינגער פארמאגט נישט קיין שום באריכטן אדער רעקארדס וואס אנבאלאנגט בליי-באזירטע פעינט און /אדע בליי-באזירטע פעינט געפארן אין די האוזינג.
	(3) דינגער'ס אנערקענונג (ארגינעלע)
	□ דער דינגער האט באקומען קאפיעס פון אלע אינפארמאציע וואס אויסגערעכנט דא אויבן.
	□ דער דינגער האט באקומען דעם בראשור 'באשיצט אייער פאמיליע פון בליי אין אייער היים'.
	(4) אגענט'ס אנערקענונג (ארגינעלע)
	□ דער אגענט האט אינפארמירט דעם דינגער איבער דעם פארדינגער'ס פארפליכטונגען אונטער 42 U.S.C. 4852d, און ער ווייסט פון זיין/איר פאראנטווארטליכקייט צו פארזיכערן אז עס ווערט אויסגעפאלגט.

	2.  שטראפע פארן איינגעבן פאלשע אינפארמאציע
	3.  אנגייענדיגע טענענט'שאפט פליכטן

