
ميثاق حقوق البناء اآلمن

يوفر ميثاق حقوق البناء اآلمن ثروة من المعلومات المتعلقة بأعمال البناء في 
المبنى الخاص بك، بما في ذلك وصف العمل الجاري، وساعات البناء، والجدول 

الزمني إلنجاز العمل، ومعلومات االتصال بصاحب المبنى. يجب وضع ميثاق 
حقوق البناء اآلمن في المبنى ويمكن تقديم أي شكاوى تتعلق بميثاق حقوق البناء 

اآلمن، أو عدم وجوده، عن طريق االتصال بالرقم 311.

متى يلزم وضع ميثاق حقوق البناء اآلمن؟
يلزم وضع ميثاق حقوق البناء اآلمن كلما كانت هناك أعمال بناء في مبنى مأهول 

يتطلب تصريًحا من إدارة المباني.

أين يمكن العثور على ميثاق حقوق البناء اآلمن في المبنى الخاص بي؟
يجب توزيع إخطار بخصوص ميثاق حقوق البناء اآلمن على المستأجرين، 

أو يجب تعليقه في بهو المبنى وفي كل طابق من المبنى.

LIVING SAFELY
nyc.gov/buildings

TenantAdvocate@buildings.nyc.gov

مكتب 

دعم 
المستأجر 

LIVING SAFELY

Safe Construction Bill of Rights

This Notice and a Tenant Protection Plan are required to be distributed to each occupied dwelling unit or posted 
in a conspicuous manner in the building lobby and on every floor within 10 feet of every elevator bank, or, in a 
building with no elevator, within 10 feet of or inside every main stairwell and shall remain posted until the 
completion of the described permitted work because :
_____ The property owner has filed an application for a permit for work not constituting minor alterations or 

ordinary repairs with the Department of Buildings (DOB).
____ The property owner has notified the DOB that an emergency work permit is being sought.
____ The property owner has filed for a temporary certificate of occupancy.

Description of the type of work being conducted and the locations in the multiple dwelling where the 

work will take place ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Description of the amenities or essential services anticipated to be unavailable or interrupted during the 

work and how the owner will minimize such unavailability or interruption

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Hours of construction ______________________________________________________________________

Projected timeline for the completion of the work _______________________________________________

Agent or employee of the owner who can be reached for non-emergency matters pertaining to the work 

being performed 

Name: _________________________________________ Contact number: __________________________

Agent or employee of the owner who can be reached for emergency matters pertaining to the work being 

performed 24 hours a day, 7 days a week during the period of construction:   

Name: _________________________________________ Contact number: __________________________

To file a complaint about the work being performed or ask questions about the work being performed, contact 
the Department of Buildings at 311.

Este es un aviso importante acerca de las tareas de construcción que se están llevando a cabo en el 
edificio. El propietario del edificio está obligado por ley a poner este aviso a su disposición en español. 

Comuníquese con el propietario para obtener la traducción de este aviso.

یطلب من مالك المبنى بموجب القانون جعل ھذا اإلخطار متاًحا لك باللغة العربیة.ھذا إخطار مھم بشأن أعمال البناء في المبنى الخاص بك. 
اتصل بالمالك لترجمة اإلخطار.

此�关于您所住楼宇施工工程的重要通知。楼宇�主�按照法律要求向您提供此通知的中文版。
��系�主索取通知�文。

Sa se yon anons enpòtan konsènan travay konstriksyon k’ap fèt nan bilding pa’w la. Lalwa egzije mèt 
bilding nan ba ou anons lan an Kreyòl Ayisyen. Kontakte mèt bilding nan pou tradiksyon anons lan.

이는귀하의건물내건설작업과관련된중요한통지입니다.건물주는법적으로이통지서를한국어로
제공해야합니다.통지서번역본이필요한경우건물주에게문의하시기바랍니다.

Это важное уведомление о проведении строительных работ в вашем здании. По закону 
собственник здания обязан обеспечить перевод данного уведомления на русский язык. Свяжитесь 

с собственником для перевода данного уведомления.



يعمل مكتب دعم المستأجر )OTA( التابع إلدارة المباني في مدينة نيويورك كموِرد 
لمساعدة المستأجرين على فهم القوانين التي تحكم قطاع البناء. ُيقدم مكتب دعم المستأجر 
المساعدة للمستأجرين من خالل مراقبة امتثال المقاول لخطط حماية المستأجر والتحقيق 

في الشكاوى المتعلقة بأعمال البناء باعتبارها نوًعا من أنواع التحرش.

التحرش
ُيمكن أن يحدث التحرش بعدة أشكال. وتشمل أنواع التحرش المرتبطة بقطاع البناء، على 

سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

العمل بهدف اإلضرار بنوعية حياة المستأجر، بداًل من التركيز على تحسين المبنى  

أو عدم وجود خطط حماية المستأجر أو عدم كفايتها  

أو القيام بأعمال بناء خارج ساعات العمل، كان يمكن القيام بها خالل ساعات   
البناء العادية،

أو عدم تصحيح الشروط التي أدت إلى انتهاكات لقوانين إدارة المباني أو أدت إلى   
إصدار أوامر باإلخالء.

ا من أشكال التحرش المذكورة أعاله، يرجى إخطار مكتب دعم المستأجر عن  إذا واجهت أّيً
.ONLINE 311 طريق االتصال بالرقم 311، أو من خالل استخدام خدمة

إذا كان مالك العقار يمنع الخدمات األساسية، مثل التدفئة أو الماء الساخن، أو إذا كانت 
صيانة المبنى لديك سيئة، يرجى االتصال بإدارة المحافظة على المساكن وتطويرها 

)HPD( التابعة لمدينة نيويورك من خالل الرقم 311، أو من خالل استخدام خدمة 311 
.ONLINE

م أو اإليجار المستقر، يجب على  في المباني ذات الشقق التي تخضع لإليجار المنظَّ
المستأجرين الذين لديهم شكاوى تتعلق بالتحرش االتصال بإدارة تجديد المنازل 

والمجتمعات التابعة لمدينة نيويورك )HCR( على الرقم 6400-739 )718(. حيث 
م. تعمل إدارة HCR على فرض قوانين المدينة على شقق اإلسكان ذات التأجير المنظَّ

لمعرفة المزيد عن التحرش الذي يواجه المستأجر وكيفية الحصول على المساعدة، 
اطلب نسخة من الخطوات األساسية لإلسكان التابعة إلدارة المحافظة على المساكن 

وتطويرها عن طريق االتصال بالرقم 311 أو من خالل استخدام خدمة 311 
.ONLINE

خطة حماية المستأجر

ما خطة حماية المستأجر؟

ح خطة حماية المستأجر كيفية حماية سالمة المستأجرين وصحتهم في أثناء أعمال  توضِّ
البناء في مبنى مأهول. ويجب أن تعالج خطة حماية المستأجر كيف يخطط المالك 

للحفاظ على مخارج الطوارئ المناسبة، والسالمة من الحرائق، والمعايير الصحية، 
ومعايير اإلسكان اآلمن، والسالمة الهيكلية، والحد من الضوضاء، والخدمات األساسية 

مثل الحرارة والماء الساخن.

ل بزيارة موقع إدارة  لمزيد من المعلومات حول خطة حماية المستأجر )TPP(، تفضَّ
المباني على الويب من خالل nyc.gov/buildings، وتحديد عالمة التبويب 

“المستأجر”. 

متى يلزم وجود خطة حماية المستأجر؟

يلزم وجود خطة حماية المستأجر كلما كانت هناك أعمال بناء في مبنى مأهول يتطلب 
تصريًحا من إدارة المباني. كما تتطلب معظم أعمل البناء تصريًحا من إدارة المباني.
ومع ذلك، فإن األعمال البسيطة، مثل الطالء واستبدال خزائن المطبخ أو النوافذ، ال 

تحتاج إلى تصريح من إدارة المباني؛ ومن ثم ال تتطلب وجود خطة حماية المستأجر.

أين يمكن العثور على خطة حماية المستأجر؟

يحق لك طلب نسخة من خطة حماية المستأجر ألعمال البناء في المبنى الخاص بك 
من مالك العقار، أو من خالل إدخال عنوانك في نظام معلومات المباني )BIS( التابع 

.nyc.gov/bis إلدارة المباني من حالل الرابط

هل يتعين على مالكي المبنى إخطار المستأجرين إذا كانت للمبنى خطة حماية 
مستأجر؟

نعم. يجب توزيع إخطار بخصوص خطة حماية المستأجر على المستأجرين، أو 
يجب تعليقه في بهو المبنى وفي كل طابق من المبنى.  انظر أدناه لالطالع على 

نموذج إخطار خطة حماية المستأجر الذي يجب تعليقه.

يمكن تقديم شكاوى بشأن خطط حماية المستأجر، أو عدم وجودها، عن طريق 
.ONLINE 311 االتصال بالرقم 311 أو من خالل استخدام خدمة

بمن يمكن االتصال في حالة وجود أسئلة حول أعمال البناء المستمرة في المبنى 
الخاص بي؟

إذا كانت المشكلة تنطوي على موقف يهدد الحياة، فاتصل بالرقم 911.  

إذا كانت المشكلة تنطوي على إصالحات أو  صيانة عامة، فاتصل   
بالرقم 311.

إذا كانت المشكلة تتعلق بأعمال البناء المستمرة في المبنى الخاص بك، فاتصل   
بمكتب دعم المستأجر على الرقم 2949-393 )212(، أو عبر البريد 

.TenantAdvocate@buildings.nyc.gov اإللكتروني إلى

LIVING SAFELY

NOTICE
RE: TENANT PROTECTION PLAN FOR OCCUPANTS

The NYC Department of Buildings has issued a permit for work in this requires a Tenant  

Protection Plan (TPP). Building occupants may obtain a paper copy of the TPP from the owner and  

may access the plan on the Department’s website at www.nyc.gov/buildings.

Address:

Below is the contact information for the (check one):

Site Safety  
Manager

Site Safety  
Coordinator

Superintendent of 
Construction

Owner/Owner’s  
Designee

Name: Phone Number:

Building occupants may call 311 to make complaints.

NYC Administrative Code § 28-104.8.4.3 requires the Owner to:

• Distribute this notice to each occupied dwelling unit; or

• Post this notice in a conspicuous manner in the lobby and

 - on each floor within ten feet of the elevator

 - if the building does not have an elevator, within ten feet of or int he main stairwell of each floor. 


