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 إدارة خدمات المشردين بمدينة نيويورك
 
 

 إشعار بجلسة استماع عامة وبفرصة إلبداء الرأي بشأن القاعدة المقترحة
 

 ,The Special One-Time Assistance)يقدم برنامج المساعدة الخاصة الُمقدمة لمرة واحدة ما الذي نقترحه؟ 
SOTA)   مساعدة في اإليجار مدتها سنة واحدة إلى األفراد واألسر المؤهلين الذين يغادرون مآوي إدارة خدمات المشردين

(York City Department of Homeless Services, DHS New )وستشرع هذه . لالنتقال إلى اإلسكان الدائم
 .القاعدة المقترحة القواعد التي تحكم البرنامج

 
ستعقد إدارة خدمات المشردين بمدينة نيويورك جلسة استماع عامة حول القاعدة المقترحة  الجلسة؟ وأين؟  متى ستعقد 

وبسبب انتشار فيروس كورونا .  2021يونيو  15الساعة العاشرة صباًحا من يوم في  SOTAالمتعلقة ببرنامج 
(COVID-19) سُتعقد جلسة االستماع العامة عن ُبعد عبر منصة ،Zoom  .ُيمكن لألشخاص الراغبين في حضور الجلسة و

 :أن ينضموا
 

 عبر اإلنترنت بالصوت والصورة
 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905 

 :عبر الهاتف
 

 9923-876-646   : رقم الهاتف
 0905 0651 884    : ُمعرف االجتماع

 
 : يمكن ألي شخص اإلدالء برأيه بخصوص القاعدة المقترحة من خاللكيف أدلي برأيي بشأن القاعدة المقترحة؟  

 

من خالل الموقع اإللكتروني لقواعد مدينة نيويورك  DHSيمكنك إرسال اآلراء إلى .  الموقع اإللكتروني •
http://rules.cityofnewyork.us/ 

 

ُيرجى  .   DHSRules@dhs.nyc.govيمكنك إرسال اآلراء عبر البريد اإللكتروني إلى .  البريد اإللكتروني •
 . في سطر عنوان الرسالة" SOTA" إدراج 

 

 : يمكنك إرسال اآلراء بالبريد إلى.  البريد •
 

DHS Rules 
Floor thGreenwich Street, 38 150 

New York, NY  10007 
 

 . SOTAيرجى توضيح أنك تبدي رأيك بخصوص قاعدة 
 

في سطر عنوان  " SOTA" ُيرجى إدراج .  0413-639-917إلى الرقم   يمكنك إرسال اآلراء بالفاكس   .الفاكس •
 . الرسالة 

 
 .**يونيو 15الموعد النهائي إلرسال اآلراء هو منتصف الليل يوم **

 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905
http://rules.cityofnewyork.us/
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ث في جلسة االستماع يجب على أي شخص يرغب في اإلدالء برأيه بشأن القاعدة الُمقَتَرحة في جلسة  .  من خالل التحدُّ

  6690-221-929 وُيمكنك التسجيل قبل جلسة االستماع عن طريق االتصال على الرقم  . االستماع العامة التسجيل للتحدُّث

وستسنح لك أيًضا فرصة للتسجيل في بداية جلسة  . DHSRules@dhs.nyc.govأو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى 

 .ويمكنك التحدث لمدة تصل إلى ثالث دقائق.  يونيو 15االستماع بتاريخ 

يجب عليك إخبارنا إذا كنت ستحتاج في الجلسة إلى  إلى المساعدة للمشاركة في جلسة االستماع؟  ماذا لو كنت أحتاج 
عن  ويمكنك إخبارنا . حضور مترجم فوري للغٍة أجنبيٍة أو مترجم لغة إشارة أو إلى ترتيبات تيسيرية معقولة خاصة بإعاقة ما

-929 كما يمكنك أيًضا إبالغنا هاتفًيا على الرقم . العناوين المذكورة أعالهالبريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني على  طريق
  .يونيو 1يرجى إخبارنا بحلول يوم . ويلزم تقديم إخطار مسبق إلتاحة وقت كاٍف إلجراء الترتيبات. 221-6690

 
يمكنك مراجعة اآلراء المقدمة عبر اإلنترنت بخصوص هل يمكنني مراجعة اآلراء المقدمة بخصوص القواعد المقترحة؟  

وبعد أيام قليلة من جلسة   http://rules.cityofnewyork.usالقواعد المقترحة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني 
نسخ من جميع اآلراء المكتوبة، وملخص باآلراء الشفهية االستماع، سُتتاح نسخ من جميع اآلراء المرسلة عبر اإلنترنت، و

  .DHSالمقدمة بخصوص القاعدة المقترحة للعامة على الموقع اإللكتروني إلدارة 
 

 .من ميثاق مدينة نيويورك 1043و  603القسمان رقم    بوضع هذه القاعدة؟ DHSإدارة ما الذي يخول 
 

 .من قواعد مدينة نيويورك 31في الباب رقم  DHSتتوافر قواعد إدارة ؟  DHSأين يمكنني العثور على قواعد إدارة 
 

من ميثاق  1043اشتراطات القسم رقم   DHSيجب أن تستوفي إدارة ما هي القوانين التي تنظم عملية وضع القواعد؟  

 .ميثاق المدينة من( ب)1043ُيقدم هذا اإلخطار وفًقا الشتراطات القسم . المدينة عند وضع قواعد أو تغييرها

 

 بيان أساس القاعدة المقترحة والغرض منها 

يوًما داخل   90المؤهلين، الذين قضوا مدة ال تقل عن  DHSمساعدة في اإليجار مدتها سنة واحدة إلى عمالء إدارة  SOTAيقدم برنامج 

 . نيويورك، أو إلى مقاطعات أخرى داخل والية نيويورك، أو إلى خارج والية نيويوركمأوى، لالنتقال داخل مدينة 

 

، ودخل الضمان  (Supplemental Security Income, SSI)يمكن لألفراد واألسر العاملين، ومن يتلقون دخل الضمان التكميلي 

، ما  SOTAلدخل األخرى، االلتحاق ببرنامج ، وأشكال ا(Social Security Disability Income, SSDI)االجتماعي لإلعاقة 

.   دامت لديهم القدرة على سداد مدفوعات اإليجار في المستقبل على أساس عدم تجاوز إيجار المسكن نسبة أربعين بالمائة من دخل األسرة

اإليجار الشهري إلى  حساًبا لغرض سداد مدفوعات   HRA، ستنشئ إدارة  SOTAوما أن تتم الموافقة على انضمام األسرة لبرنامج 

، تصبح األسرة مسؤولة عن سداد إيجارها، ولن تكون مؤهلة لتلقي  SOTAوبعد انتهاء السنة التي تغطيها منحة برنامج .  مالك العقار

 .  مرًة أخرى في المستقبل، إال في الظروف االستثنائية SOTAمنحة برنامج 

 . من ميثاق مدينة نيويورك  603القسم رقم لوضع هذه القاعدة في  DHS يمكن العثور على سلطة إدارة 

 . تحته خطالنص الجديد موضوع 

تقترح إدارة خدمات المشردين بمدينة نيويورك تعديل الباب الحادي والثالثين من قواعد مدينة نيويورك ليضم فصالً خامًسا جديًدا ينص  

 : على اآلتي

http://rules.cityofnewyork.us/
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 ( Special OneTime Assistance, SOTA)واحدة    برنامج المساعدة الخاصة الُمقدمة لمرة 

 . تعريفات  01-5القسم رقم 

 : ألغراض هذا الفصل، تحمل المصطلحات التالية المعاني التالية

) New York City Department of Socialمفوض إدارة الخدمات االجتماعية بمدينة نيويورك " المفوض"ُيقصد بمصطلح ( أ)

)Services   عنه أو من ينوب . 

 . إدارة خدمات المشردين بمدينة نيويورك" DHS"ُيقصد باختصار  ( ب )

 DHSمأوى لألسر التي لديها أطفال، أو األسر المؤلفة من أفراد بالغين، ُتديره إدارة  "  DHSمأوى أسر تابع إلدارة  "ُيقصد بمصطلح  (  ج)

 . أو ُيدار نيابة عنها

 .أو ُيدار نيابة عنها DHSمأوى لألفراد البالغين ُتديره إدارة " DHSارة مأوى أفراد بالغين تابع إلد"ُيقصد بمصطلح (  د)

وإدارة الموارد البشرية   DHSإدارة الخدمات االجتماعية بمدينة نيويورك، والتي تتضمن كاًل من إدارة " DSS"ُيقصد باختصار ( ه)

 .بمدينة نيويورك

من الباب الثامن  (  أ )352.17الدخل الُمكتَسب، حسب التعريف الوارد له في القسم رقم  (  1: )مجموع "  الدخل اإلجمالي"ُيقصد بمصطلح  (  و)

، باستثناء أن الدخل الُمكتَسب  (New York Codes, Rules and Regulations)عشر من قوانين وقواعد ولوائح مدينة نيويورك  

الخاص بإدارة  (  Youth Employment ProgramSummer)ال يشمل الدخل الُمكتَسب من خالل برنامج العمل الصيفي للشباب 

،  (New York City Department of Youth and Community Development)تنمية الشباب والمجتمع بمدينة نيويورك  

الُمكتَسب  ، باستثناء أن الدخل غير هذا العنوان من ( 3()ب) 387.10الدخل غير الُمكتَسب، حسب التعريف الوارد له في القسم ( 2)و

وال ُتطبق جميع اقتطاعات أو استثناءات الدخل األخرى، ومنها  . يستثني المساعدة الحكومية وال يشمل إال الدخل الذي يتكرر بانتظام

من الباب الثامن عشر من قوانين وقواعد ولوائح مدينة نيويورك، عند احتساب   387.12و 387.11المنصوص عليها في القسمين رقم 

 . الي لألسرة الدخل اإلجم

أو   SOTAالفرد أو األفراد الذين أقاموا في مأوى ويعتزمون اإلقامة مًعا في وحدة خاصة ببرنامج " أسرة مأوى"ُيقصد بمصطلح  ( ز)

 .  يقيمون فيها مًعا بالفعل

، إذا  SOTAأسرة المأوى وأي أفراد إضافيين يعتزمون اإلقامة مع أسرة المأوى في وحدة خاصة ببرنامج " األسرة"ُيقصد بمصطلح  ( ح)

زوجة أب أيٍ  /شريكته المنزلية أو طفله الُمعال، أو والد أو زوج أم/زوجة أيٍ من أفراد أسرة المأوى أو شريكه/كان الفرد اإلضافي زوج 

 . عاًما 21فرد من أفراد أسرة المأوى عمره أقل من 

 .    إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك "  HRA"ُيقصد باالختصار ( ط )
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المخصصات، بما في ذلك المنح الشهرية وبدالت المأوى، الصادرة بموجب برنامج مساعدة  " المساعدة الحكومية"ُيقصد بمصطلح  ( ي)

) New Yorkمن قانون الخدمات االجتماعية بنيويورك  349بمقتضى القسم رقم ( Family Assistance program)األُسرة  

)Social Services Law  أو برنامج مساعدة شبكة األمان  /و(Safety Net Assistance program )  بمقتضى القسم رقم

 .  ، واللوائح الصادرة بموجبه 159

بالنيابة عن األسرة    SOTAي أبرموا عقد إيجار يتعلق بوحدة خاصة ببرنامج  أحد أفراد األسرة الذ"  المشارك بالبرنامج"ُيقصد بصطلح  (  ك)

 .ولم يتم إنهاء مشاركته بالبرنامج

 . من هذا الفصل( ج) 03-5بموجب القسم رقم  HRAالدفعات التي تسددها إدارة " SOTAمنحة برنامج  "ُيقصد بمصطلح ( ل )

 

 . بموجب هذا الفصل  SOTAوحدة سكنية ُتطبق عليها مدفوعات برنامج " SOTAوحدة خاصة ببرنامج " ُيقصد بمصطلح ( م)

 . البرنامج الذي يتم إنشاءه بموجب هذا الفصل" SOTAبرنامج "أو " برنامج المساعدة الخاصة الُمقدمة لمرة واحدة "ُيقصد بمصطلح ( ن)

 . أحكام عامة 5-02القسم رقم 

المؤهلين من االنتقال إلى مساكن   DHSمدفوعات إيجار شهرية لمدة سنة واحدة لتمكين سكان مآوي إدارة  SOTAيقدم برنامج ( أ)

ويعد البرنامج متاًحا فقط لألسر ذات الدخل، وهو مصمم لمساعدة وضع المشاركين بالبرنامج في  .  دائمة داخل مدينة نيويورك أو خارجها

 .   ومن ثم، فهي منحة ُمقدمة لمرة واحدة .    SOTAوضع يمكنهم فيه التمتَّع باالكتفاء الذاتي بعد انتهاء السنة التي تغطيها منحة برنامج 

 

هي التي ستنشئ الحساب الذي سُتسدد منه مدفوعات برنامج  HRAأن إدارة ، فيما عدا SOTAبرنامج  DHSتدير إدارة ( ب )

SOTA . 

 

 األهلية والدفعات   5-03القسم رقم 

 :؛ يجب على األُسرة استيفاء االشتراطات التاليةSOTAللتأهل لبرنامج (  أ)

 

من  ( د)، وأن تتمتَّع بإقامة مأوى مؤِهلة، باستثناء ما ينص عليه البند الفرعي DHSيجب أن تقيم أسرة المأوي في مأوى ( 1)

 . هذا القسم

من الباب الثامن عشر من قوانين  452.9بموجب القسم رقم  HRAإذا تم تحديد أهلية أيٍ من أفراد األسرة لمأوى (  2)

 . ارتكاب العنف المنزلي الذي أدى إلى ذلك التحديد وقواعد ولوائح مدينة نيويورك، فيجب أال تتضمن األسرة الشخص المذنب ب 

، فيجب أن تكون األسرة مؤهلة لإلقامة بمأوى  DHSإذا كانت أسرة المأوى موجودة حالًيا في مأوى أسر تابع إلدارة (  3)

 . من الباب الثامن عشر من قوانين وقواعد ولوائح مدينة نيويورك  352و  351بموجب القسمين رقم 
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يستوفي   قاموا باختياره يكون لدى األسرة عقد إيجار أو اتفاقية تأجير ال تقل مدتها عن سنة لسكن ُمحدديجب أن ( 4)

، ومنها أال يتجاوز اإليجار اإلجمالي للوحدة، أو الحصة النسبية لألسرة،  04-5االشتراطات المنصوص عليها في القسم رقم 

 . سرة حسبما يكون منطبًقا، نسبة أربعين المائة من دخل األ

من  ( د)بالنيابة عن األسرة، باستثناء ما ينص عليه البند الفرعي  SOTAيجب أال يكون قد تم في السابق سداد مدفوعات (  5)

 . هذا القسم

 

 : يجب على األسرة (6)

 تقديم معلومات صحيحة وكاملة وحالية عن دخل األُسرة وتركيبها؛( 1)

 الحاجة، للتحقق من األهلية؛ وتقديم الوثائق الداعمة، عند (  2)

 إلى مالك العقار مباشرة؛ SOTAوالموافقة على أن يتم سداد منحة برنامج (  3)

 . من هذا الفصل 05-5والموافقة على اشتراطات األسرة المنصوص عليها في القسم رقم  (  4)

نيويورك بالنسبة لحجم األسرة، وفًقا لما تحدده  بالمائة من متوسط دخل منطقة  80يجب أال يتجاوز دخل األسرة نسبة (  7)

 . وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية في الواليات المتحدة 

 

 . إقامة المأوى المؤِهلة والقيود ( ب )

بإقامة مأوى مؤِهلة ألغراض القسم   DHSتتمتع أسرة المأوى التي تقيم في مأوى أسر تابع إلدارة  . إقامة المأوى المؤِهلة(  1)

يوًما قبل الموافقة، باستثناء  90لمدة ال تقل عن  DHSمن هذا الفصل إذا أقامت أسرة المأوى في مأوى ( 1()أ )03-5رقم 

بإقامة مأوى مؤِهلة   DHSيم في مأوى أفراد بالغين تابع إلدارة يتمتع الفرد الذي يق. الفجوات التي تصل إلى عشرة أيام تقويمية

  365يوًما خالل آخر  90لمدة ال تقل عن  DHSمن هذا الفصل إذا أقام الفرد في مأوى ( 1()أ )03-5ألغراض القسم رقم 

االنتقال من مأوى إلى مأوى   وبمجرد أن تتمتع األسرة بإقامة مأوى مؤِهلة، فلن تفقد إقامة المأوى المؤِهلة تلك من خالل . يوًما

 . من نوع آخر

 

يجوز للمفوض تغيير ما يشكل إقامة مأوى مؤِهلة ألغراض الفقرة رقم   . التغييرات التي تطرأ على إقامة المأوى المؤِهلة (  2)

 . ظروف سوق اإلسكان، ومعدالت استخدام المآوي، وتوفر التمويل: من هذا القسم الفرعي، وذلك عند تقييم( 1)

 

ورهًنا بتوفر التمويل، في حالة استيفاء األسرة  .  DHSويجب على األسرة تقديم طلب باستخدام نموذج وصيغة تحددهما إدارة ( ج)

على طلب األسرة   DHSالشتراطات هذا القسم، واستيفاء مالك العقار والسكن الُمحدد من األسرة الشتراطات هذا الفصل، توافق إدارة 

لتنشئ حساًبا يتم من خالله سداد المدفوعات الشهرية إلى مالك العقار مباشرًة لمدة سنة، شريطة استمرار   HRAوتحيل الحالة إلى إدارة 

وفي حالة  .   07-5، ورهًنا بإجراءات وقف السداد المنصوص عليها في القسم رقم SOTAاألسرة في اإلقامة بالوحدة الخاصة ببرنامج 

نسبة أربعين بالمائة من دخل األسرة، ستعادل المدفوعات   SOTAدة الخاصة ببرنامج عدم تجاوز اإليجار الشهري اإلجمالي للوح 

وفي حالة استيفاء  .  مطروًحا منه أي مساهمات من أطراف ثالثة  SOTAالشهرية اإليجار الشهري اإلجمالي للوحدة الخاصة ببرنامج 
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نسبة أربعين بالمائة من دخل   SOTAالخاصة ببرنامج وتجاوز اإليجار الشهري اإلجمالي للوحدة ( ب) 04-5اشتراطات القسم رقم 

 . األسرة، ستعادل المدفوعات الشهرية الحصة النسبية لألسرة على النحو المبين في ذلك القسم الفرعي

 

ثانية ُمقدمة بالنيابة   SOTA، وفًقا لتقديرها الخاص، بالموافقة على منحة برنامج DHSيجوز، في ظروٍف استثنائية، أن تقوم إدارة ( د)

، وذلك ألسباب  SOTA، أو معرضة لخطر العودة إليه، خالل ستة أشهر من سداد أول منحة DHSعن أسرة عادت بالفعل إلى ملجأ 

 . خارجة عن إرادة تلك األسرة 

 

 .  SOTAالوحدة الخاصة ببرنامج  5-04القسم رقم 

من هذا الفصل، إال في حالة اسيتفاء  ( أ)03-5من القسم رقم ( ج) بموجب القسم الفرعي   SOTAال تتم الموافقة على طلب برنامج (  أ)

 : لالشتراطات التالية SOTAالسكن الذي سُتطبق عليه مدفوعات برنامج 

للواليات المتحدة األمريكية، أو مقاطعة كولومبيا، أو أحد  يجب أن يكون السكن موجوًدا داخل إحدى الواليات الخمسين (  1)

 . أقاليم الواليات المتحدة 

 . فيها الوحدة  الكائنة يجب أن يكون إيجار السكن معقواًل بالمقارنة مع الوحدات األخرى المشابهة الموجودة بالمنطقة  ( 2)

من هذا القسم، يجب أال يتجاوز إيجار السكن نسبة أربعين بالمائة من الدخل  ( ب) فيما عدا ما ينص عليه القسم الفرعي (  3)

 . اإلجمالي لألسرة

إذا كان عقد اإليجار يتعلق بغرفة منفردة داخل شقة أو سكن عائلي في مدينة نيويورك، فال يمكن أن يتجاوز اإليجار  (   4)

وال يمكن أن يكون السكن غرفة منفردة  .  دوالر  800نسبة أربعين بالمائة من الدخل اإلجمالي لألسرة أو   المبلغ األقل من بين

وال تتم الموافقة على استئجار الغرف إال لألسر المكونة من شخص بالغ أو  . داخل شقة أو سكن آخر إال في مدينة نيويورك

ا إذا كانت الغرفة موجودة داخل وحدة ذات إيجار ثابت أو إيجار  شخصين بالغين ليس لديهم أطفال، وال تتم الموافقة أيضً 

 . خاضع لضوابط 

يجوز أن يتجاوز إيجار السكن نسبة أربعين بالمائة من الدخل اإلجمالي لألسرة إذا كانت الحصة النسبية لألسرة في اإليجار ال  ( ب )

قد اإليجار شخص إضافي ال تتجاوز حصته النسبية في اإليجار  تتجاوز نسبة أربعين بالمائة من الدخل اإلجمالي لألسرة، ويوجد في ع 

ألغراض هذا القسم الفرعي، تكون الحصة النسبية لألسرة في اإليجار نصف  . نسبة أربعين بالمائة من الدخل اإلجمالي لذلك الشخص 

إلى وحدة ذات إيجار أعلى مما يكون  اإليجار إذا كان هناك شخص إضافي في عقد اإليجار ُيستخدم دخله لتمكين األسرة من االنتقال 

وفي حالة وجود أكثر من ذلك الشخص اإلضافي، سيتم تحديد الحصة النسبية لألسرة على أساس كل حالة على  .  مسموًحا به في غير ذلك 

 . حدة، من خالل النظر في عوامل مثل تركيب األسرة وعدد غرف النوم التي تعتزم األسرة استخدامها بصفة أساسية 

مدينة نيويورك، أو في مقاطعات والية نيويورك في ناسو أو روكالند أو سوفولك أو  في حالة ما إن كان السكن موجوًدا داخل ( ج)

ويستشيستر، أو في مقاطعات نيو جيرسي في بيرغن أو إسيكس أو هدسون أو ميدلسكس أو باسايك أو يونيون، يجب أن يستوفي السكن  

وإذا كان السكن موجوًدا داخل مدينة نيويورك، يكون هذا التقييم هو نفس التقييم الُمستخدم في برنامج   . تقييًما للسالمة وصالحية السكن

CityFHEPS وإذا كان السكن موجوًدا داخل إحدى المقاطعات األخرى الواردة في هذه الفقرة  .   بموجب الفصل العاشر من هذا الباب

وبصرف النظر عن موقع السكن، يجب على  . CityFHEPSلتقييم الُمستخدم في برنامج الفرعية، يكون التقييم مشابًها إلى حٍد كبير ل



Arabic 
 

7 
 

صالحة للسكن   SOTAالبناء واإلسكان الرسمية المعمول بها، والتأكد من أن الوحدة الخاصة ببرنامج  قوانين االمتثال لجميع مالك العقار 

 . SOTAفي وقت التأجير وخالل السنة التي تغطيها منحة برنامج 

 

 . شتراطات األسرة  5-05القسم رقم 

 : SOTAخالل السنة التي تغطيها منحة برنامج (  أ)

 

فوًرا إذا كانت األسرة تخطط لالنتقال من الوحدة الخاصة ببرنامج  DSSيجب على المشارك بالبرنامج إخطار إدارة ( 1)

SOTA . 

 

 . فوًرا إذا تلقى أوراق إخالء من السكن DSSيجب على المشارك بالبرنامج إخطار إدارة ( 2)

 

فوًرا إذا علم أن مالك العقار أو الشخص الذي ُيرسل إليه اإليجار قد   DSSيجب على المشارك بالبرنامج إخطار إدارة ( 3)

 .تغير

 

في وقت   DHSفعلي أو المتوقع الذي أبلغت به إدارة  يجب على األسرة أن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الدخل ال( 4)

 .SOTAالموافقة على التحاقها ببرنامج 

 

وقد تتضمن  . يجب على األسرة أن تقدم طلًبا للحصول على جميع مخصصات دعم العمل التي تستحق الحصول عليها(  5)

) Earned Incomeتلك المخصصات مخصصات عامة وخصومات ضريبية، مثل الخصم الضريبي على الدخل المكتسب  

)Tax Credit, EITC    والخصم الضريبي إلعالة الطفل(Child Tax Credit, CTC )  والخصم الضريبي لرعاية الطفل

(Care Tax Credit, CCTCChild    .) 

سعى للحصول على جميع الخدمات المناسبة عند الحاجة من أجل الحفاظ على عقد اإليجار الخاص  يجب على األسرة أن ت ( 6)

بها، ويشمل ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر، التوظيف، والوساطة بين مالك العقار والُمستأجر، واالستشارات المالية،  

داخل مدينة نيويورك، فيمكن لألسرة تلقي مساعدة أو   وإذا كان السكن موجوًدا .    وخدمات الوقاية من عمليات إخالء السكن

وإذا كان السكن موجوًدا خارج  .   المحلي Homebaseإحاالت لهذه الخدمات من مقدم الخدمة المحدد أو من مكتب برنامج 

 . DSSمدينة نيويورك، فيمكنها تلقي إحاالت للخدمات من خط ساخن تديره إدارة 

 

يجب على المشارك بالبرنامج إبالغ مالك العقار كتابًيا إذا فشل مالك العقار في صيانة الوحدة الخاصة ببرنامج ( 7)

SOTA  وإذا استمرت المشكلة، ويرغب المشارك بالبرنامج في وقف سداد اإليجار  .  أو إجراء اإلصالحات الالزمة بها

ديم الوثائق الخاصة بالمشكلة باإلضافة إلى اإلخطار الذي  وتق HRA، يجب عليه إخطار إدارة 07-5بموجب القسم رقم 

 . أرسله إلى مالك العقار
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من الباب الثامن عشر من قوانين  452.9بموجب القسم رقم  HRAإذا تم تحديد أهلية أيٍ من أفراد األسرة لمأوى (  8)

 . بارتكاب العنف المنزلي الذي أدى إلى ذلك التحديد وقواعد ولوائح مدينة نيويورك، فيجب أال تتضمن األسرة الشخص المذنب 

 

 . من الباطن أو التنازل عن حقوقهم المتعلقة بالوحدة SOTAيجب أال تقوم األسرة بتأجير الوحدة الخاصة ببرنامج (  9)

 

 . SOTAفي إدارتها لبرنامج  DSSيجب على األسرة أن تتعاون بطرٍق أخرى مع إدارة ( 10)

 

 . ، تصبح األسرة مسؤولة عن سداد إيجارهاSOTAفي نهاية السنة التي تغطيها منحة برنامج (  ب )

 

 . اشتراطات مالك العقار 5-06القسم رقم 

 

 : لالشتراطات التالية  SOTAيخضع مالكو العقارات الذين يشاركون في برنامج 

 

بداًل من مبلغ تأمين نقدي وعدم طلب أي تأمين  HRAيجب على مالك العقار قبول قسيمة التأمين الُمقدمة من إدارة ( 1)

 إضافي من األسرة؛ 

 

يجب على مالك العقار أال يطلب أي مبلغ يزيد عن اإليجار أو الرسوم المعقولة المنصوص عليها في عقد اإليجار، أو  ( 2)

 . SOTAالسنة التي تغطيها منحة برنامج يطالب به أو يتلقاه، خالل 

 

التي تصدر في اليوم األخير من الشهر مدفوعات مسددة في   SOTAيجب على المالك العقار أن يعتبر مدفوعات برنامج ( 3)

لذلك الشهر، بصرف النظر عن أي أحكام في عقد اإليجار تنص على   SOTAوقتها تتعلق بإيجار الوحدة الخاصة ببرنامج 

 . خالف ذلك

 

، بنقل أسرة من الوحدة الخاصة ببرنامج SOTAيجب على مالك العقار أال يقوم، خالل السنة التي تغطيها منحة برنامج ( 4)

SOTA  إلى سكن آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة DSS  واألسرة  . 

 

أيام عمل من   5خالل   DSS، أن يقوم مالك العقار بإخطار إدارة SOTAيجب، خالل السنة التي تغطيها منحة برنامج ( 5)

 .  SOTAدة الخاصة ببرنامج معرفته أن األسرة لم تعد تعيش في الوح

 

أيام عمل إذا   5خالل   DSS، أن يقوم مالك العقار بإخطار إدارة SOTAيجب، خالل السنة التي تغطيها منحة برنامج ( 6)

 تمت مباشرة أي إجراءات قانونية تؤثر على إيجار األسرة؛  
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في أقرب وقت ممكن    DSSر بإخطار إدارة ، أن يقوم مالك العقاSOTAيجب، خالل السنة التي تغطيها منحة برنامج ( 7)

 أو إدارتها؛  SOTAعملًيا إذا طرأ تغيير على ملكية الوحدة الخاصة ببرنامج 

 

فيما يتعلق بأي مدة لم تكن فيها   DSSإلى إدارة  SOTAيجب على مالك العقار رد أي مدفوعات تلقاها من برنامج ( 8)

 ؛  SOTAاألسرة تقيم بالوحدة الخاصة ببرنامج 

 

عن أي دفعات إيجار زائدة ويردها إليها، ويشمل ذلك، على سبيل المثال   DSSيجب على مالك العقار أن يبلغ فوًرا إدارة ( 9)

بمعلومات غير صحيحة أو حدوث تغييرات في الملكية أو   DSSال الحصر، المدفوعات الزائدة الناتجة عن تزويد إدارة 

 . المستفيد أو اإلدارة

 

أيام عمل من معرفته أن األسرة غادرت الوحدة الخاصة   5خالل  DSSعلى مالك العقار أن يقوم بإخطار إدارة  يجب ( 10)

، وأن يعيد أي مدفوعات تلقاها من  SOTA، أو تخطط لفعل ذلك، خالل السنة التي تغطيها منحة برنامج SOTAببرنامج 

  . فيما يتعلق بأي فترة لم تكن فيها األسرة تقيم بالوحدة  HRAإدارة 

 

حدة الخاصة  البناء واإلسكان الرسمية المعمول بها، والتأكد من أن الو  قوانين االمتثال لجميع يجب على مالكي العقارات 

 .  SOTAصالحة للسكن في وقت التأجير وخالل السنة التي تغطيها منحة برنامج  SOTAببرنامج 

 

عبارة عن غرفة منفردة داخل شقة أو سكن عائلي في مدينة نيويورك،  SOTAإذا كانت الوحدة الخاصة ببرنامج (  12)

 . فيجب أن يشمل اإليجار جميع خدمات المرافق 

 

شريكته المنزلية، أو والده، أو طفله،  / زوج أي فرد من أفراد األسرة، أو شريكه/ال يجوز أن يكون مالك العقار هو زوج (  13)

أو أخاه غير الشقيق أو أخته  حفيدته، أو أخاه أو أخته، / جدته، أو حفيده/ ه، أو جدهزوجت /زوجه أبيه، أو ابن زوجه / أو زوج أمه

   .التنازل عن هذا الشرط لسبب وجيه  ويجوز .   غير الشقيقة

 

الموافقة على االشتراطات   SOTA، يجب على مالك الوحدة التي ُتطبق عليها منح برنامج SOTAقبل الموافقة على طلب برنامج (  ب )

من هذا القسم، ويجب أن يفصح عما إن كانت تربطه أي من العالقات األسرية المنصوص عليها  ( أ)المنصوص عليها في القسم الفرعي  

يقر بأن الوحدة في الوقت الحالي صالحة للسكن وتمتثل لقوانين بأي فرد من أفراد األسرة، ويجب أن  ( 13()أ )06-5في القسم الفرعي 

يشير إلى أن الفشل في تقديم بيانات صحيحة   DHSوتتم تلك االتفاقات واإلفصاحات واإلقرارات في نموذج تقدمه إدارة . اإلسكان والبناء

القسم رقم  )من قانون العقوبات في نيويورك   175.30 بموجب القسم رقم " A"وحقيقية هو فعل تتم المعاقبة عليه باعتباره جنحة من الفئة  

175.30 .) 

يمكن منع مالكي العقارات من المشاركة في برامج المساعدة في اإليجار بالمدينة بسبب مخالفتهم أليٍ من اشتراطات مالكي  ( ج)

صاحب العقار وتمنح صاحب العقار   بتقديم إخطار إلى  DSSوقبل وضع صاحب العقار في قائمة عدم التأهل، ستقوم إدارة . العقارات
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البناء واإلسكان الرسمية المعمول بها،  لقوانين قد يخضع مالكو العقارات الذين يفشلون في االمتثال .   فرصة لالعتراض بشكٍل كتابي

  . من هذا الفصل 07-5، إلجراءات حجب المدفوعات المنصوص عليها في القسم رقم SOTAخالل السنة التي تغطيها منحة برنامج 

 . وقف السداد  5-07القسم رقم 

ويجوز    .عن مالك العقار بناًء على وجود مشاكل تتعلق بظروف السكن SOTAيجوز لألسرة أن تطلب حجب مدفوعات برنامج ( أ)

 : أن تقبل أي طلب من هذا النوع على أساس  HRAإلدارة 

 محكمة أخرى؛ أو تقديم األسرة للوثائق الخاصة بإجراء قضائي تم اتخاذه ضد صاحب العقار في إحدى محاكم اإلسكان أو   (1)

إذا كانت الوحدة موجودة خارج مدينة نيويورك، فتقدم األسرة الوثائق التي تم الحصول عليها من السلطة الحكومية  (  2)

 المختصة، والتي تؤكد ظروف السكن التي تشتكي منها األسرة؛ أو 

) New Yorkني في مدينة نيويورك إذا كانت الوحدة موجودة داخل مدينة نيويورك، فتأكيد على إصدار إدارة المبا (3)

)City Department of Buildings  أو إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها بمدينة نيويورك ،New York City (

)Department of Housing Preservation and Development  أو كالة مختصة أخرى، لمخالفة ،.   

أو   الظرف  ، عند ممارستها لسلطتها التقديرية، أن تنظر في أموٍر منها سوء الظرف أو الظروف، ومدى تأثير HRAيجوز إلدارة (  ب )

 .  الظروف على صالحية الوحدة للسكن، وأي جهود بذلها مالك العقار لحل الظروف 

ويجوز لألسرة أو مالك العقار    . ركاًل من األسرة ومالك العقا HRAفي حالة الموافقة على طلب حجب المدفوعات، تخطر إدارة (   ج)

وفي حالة تقديم مالك    .التي تم حجبها في السابق SOTAوإصدار مدفوعات برنامج   SOTAطلب استئناف سداد مدفوعات برنامج 

  60 العقار للطلب، يجب على مالك العقار أن يقدم أمر محكمة أو تقرير معاينة يثبت أن الظرف قد انتهى، ويجب عليه فعل ذلك خالل

وفي حالة تقديم المشارك بالبرنامج للطلب، يجب عليه تقديم إقرار كتابي يشير إلى حل المسألة التي أدت إلى حجب    .يوًما من حل المسألة 

  وال يتم إصدار المدفوعات المحتجزة إال إذا تم حل المسألة أثناء استمرار إقامة المشارك بالبرنامج في الوحدة، وال تصدر إال.  المدفوعات 

 . فيما يتعلق بالفترة التي أقام فيها المشارك بالبرنامج في الوحدة 

 . DSSجتماع مراجعة قرار الوكالة وعملية االستئناف اإلداري لقرار 08-5 القسم 

 .  DSSالحق في طلب إعادة نظر إدارية في قرار (  أ)

أو جلسة استماع إدارية الستئناف قرار  /لمراجعة قرار الوكالة و يجوز ألحد مقدمي الطلبات أو أحد المشاركين بالبرنامج طلب عقد اجتماع 

بموجب هذا الفصل الفرعي، وكذلك أي من حاالت   DSSلطلب مراجعة أي من القرارات أو اإلجراءات التي اتخذتها إدارة  DSSإدارة 

 .  عة المعقولةبتطبيق أحكام هذا الفصل الفرعي أو عدم قيامها بتطبيق أحكامه بالسر DSSعدم قيام إدارة 

 .  اجتماع مراجعة قرار الوكالة( ب )
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 DSSمن هذه القسم، يتعين على إدارة ( أ)إذا طلب أحد األفراد عقد اجتماع لمراجعة قرار الوكالة بموجب القسم الفرعي ( 1)

 .     إجراء مراجعة ومحاولة حل المشكالت المثارة بصورة غير رسمية 

ولن يؤدي طلب  . DSSيحق للفرد طلب عقد اجتماع مراجعة قرار الوكالة دون طلب عقد جلسة استماع إدارية لدى إدارة ( 2)

 .   DSSرية لدى إدارة  عقد اجتماع لمراجعة قرار الوكالة إلى منع الفرد من أن يطلب الحًقا إجراء جلسة استماع إدا 

يجب أن ُيقدم طلب عقد اجتماع مراجعة قرار الوكالة خالل ستين يوًما من صدور القرار أو اإلجراء المطعون فيه، إال أنه  ( 3)

، يجب أن ُيطلب عقد اجتماع لمراجعة قرار الوكالة قبل  DSSفي حالة تحديد موعد جلسة استماع إدارية لمناقشة قرار إدارة 

 . لة من تاريخ جلسة االستماع المحددة فترة معقو

على النحو    DSSسيؤدي طلب عقد اجتماع مراجعة قرار الوكالة إلى مد الفترة الزمنية لطلب جلسة استماع إدارية لقرارات  (  4)

 . الةمن هذا القسم إلى ستين يوًما بعد تاريخ اجتماع مراجعة قرار الوك( ج )من القسم الفرعي  ( 2)المنصوص عليه في الفقرة 

 .  DSSطلب عقد جلسة استماع إدارية لمناقشة قرار (  ج)

البريد أو الوسائل    عن طريق  ويجب إرسال هذا الطلب الكتابي  .  يجب أن ُيقدم طلب عقد جلسة االستماع اإلدارية بشكٍل كتابي(  1)

 .   في إخطار االستئنافات DSSاإللكترونية أو الفاكس، أو الوسائل األخرى التي قد تنص عليها إدارة 

من هذا القسم، يجب تقديم طلب عقد جلسة االستماع اإلدارية  ( ب )من القسم الفرعي ( 4)باستثناء ما هو موضح في الفقرة ( 2)

 . القرار أو اإلجراء المطعون فيهخالل ستين يوًما من اتخاذ 

 . الممثل المفوض ( د ) 

باستثناء الحاالت التي تكون فيها عملية إجراء تفويض كتابي خطوًة غير عملية، يجب أن يحصل الشخص أو المنظمة  ( 1)

  في إجتماع الساعية لتمثيل فرد طلب عقد اجتماع أو جلسة استماع بموجب هذا القسم على تفويض كتابي من الفرد لتمثيله  

إعادة النظر في قرار الوكالة أو جلسة االستماع اإلدارية، ولمراجعة سجل حالته، شريطة أال يكون هذا التفويض الكتابي  

وسيتم اعتبار الشخص الذي يعمل لصالح هذا المحامي ممثاًل مفوًضا إذا قدم هذا  .   مطلوًبا من محاٍم ُموكل من طرف ذلك الفرد

 . عن طريق الهاتف بتفويض هذا الشخص  DSSمن المحامي أو إذا أبلغ هذا المحامي إدارة  الشخص تفويًضا كتابًيا

بتفويض شخص أو منظمة لتمثيل أحد األفراد في اجتماع لمراجعة قرار الوكالة أو جلسة   DSSبمجرد إخطار إدارة ( 2)

إلى الفرد فيما يتعلق باالجتماع وجلسة   DSS استماع إدارية، سيتلقى هذا الممثل نسًخا من جميع المراسالت المرسلة من إدارة

 . االستماع
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 . اإلخطار ( ه)

الفرد، الذي طلب إجراء جلسة االستماع بموجب هذا القسم بإخطار بتاريخ جلسة االستماع اإلدارية ووقتها   DSSيجب أن تزود إدارة 

ستماع  ومكانها قبل التاريخ المحدد للجلسة بمدة ال تقل عن سبعة أيام تقويمية، إال إذا تم حل المشكلة المؤدية إلى تقديم طلب إجراء جلسة اال

 . ب إجراء جلسة االستماع الذي تقدم به اإلدارية وقام الفرد بسحب طل

 . فحص سجل الحالة( و)

يتمتع الفرد الذي طلب عقد اجتماع أو جلسة استماع بموجب هذا القسم أو ممثله المفوض، بحق معاينة محتويات ملف حالته ببرنامج 

SOTA إن ُوجد، وكذلك جميع المستندات والسجالت التي تعتزم إدارة ،DSS وعند تقديم طلب  .  استخدامها في جلسة االستماع اإلدارية

، حسب  DSSبتزويد هذا الفرد بنسٍخ من كافة المستندات، وُنسٍخ من أي وثائق إضافية في حيازة إدارة    DSSإدارة    هاتفي أو كتابي، تقوم

بتوفير هذه الوثائق دون أي رسوم قبل جلسة االستماع   DSSوتقوم إدارة .  ما يحدده الفرد ألغراض التحضير لجلسة االستماع اإلدارية 

تقديم طلب للحصول على تلك الوثائق قبل أقل من خمسة أيام عمل من جلسة االستماع اإلدارية؛ يجب  وفي حالة .  معقول اإلدارية بوقت 

 . إلى الفرد نسًخا من تلك الوثائق في موعد أقصاه وقت جلسة االستماع اإلدارية  DSSأن تقدم إدارة 

 . التأجيل( ز)

يمكن أن يؤجل مسؤول جلسة االستماع اإلدارية الجلسة لسبب وجيه، وذلك من تلقاء نفسه، أو بناًء على طلب الفرد الذي طلب عقد الجلسة  

 . DSSأو طلب ممثله المفوض، أو بناًء على طلب إدارة 

 .   إجراء جلسة االستماع اإلدارية ( ح)

، والذي ينبغي أن يتمتع بالسلطة لإلشراف على  DSSع محايد تعينه إدارة  يعقد جلسة االستماع اإلدارية مسؤول جلسة استما(  1)

عمليات تأدية القسم وإصدار مذكرات االستدعاء، وأال تكون لديه أي معرفة شخصية مسبقة بالوقائع المتعلقة بالقرار أو اإلجراء  

 . المطعون فيه

.   ة المرتبطة والمادية، ولن ُتطبق قواعد اإلثبات القانونيةتكون جلسة االستماع اإلدارية غير رسمية، وُتقبل جميع األدل ( 2)

المعين الذي تم تقديم طلب  ( أو القرارات)وتقتصر جلسة االستماع على المسائل الواقعية والقانونية الُمثارة بخصوص القرار 

 . إجراء جلسة االستماع اإلدارية بشأنه

في أن ُيمثله محام أو ممثل آخر، والشهادة، وتقديم شهود لإلدالء بشهادتهم،  يتمتع الفرد الذي طلب عقد جلسة االستماع بالحق  (  3)

، وطلب قيام مسؤول جلسة االستماع بإصدار مذكرات  DSSوتقديم أدلة وثائقية، وتقديم أدلة تتعارض مع األدلة المقدمة من إدارة  

 . DSSاستدعاء، ومعاينة أي وثائق تقدمها إدارة 

 . إلدارية في شكل تسجيل صوتي أو تسجيل صوتي مرئي أو نسخة مكتوبةُتحفظ جلسة االستماع ا( 4)

 .  التنازل عن طلب عقد جلسة استماع إدارية( ط )
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أنه قد تم التنازل عن طلب عقد جلسة االستماع اإلدارية في حالة عدم حضور الفرد الذي طلب إجراء    DSSستعتبر إدارة  (    1)

 :  جلسة االستماع، أو ممثله المفوض، جلسة االستماع اإلدارية، إال إذا قام الفرد أو ممثله المفوض بأي مما يلي

 ة تحديد موعد جلسة االستماع اإلدارية؛ أو قبل جلسة االستماع اإلدارية لطلب إعاد  DSSالتواصل مع إدارة (  أ)

، خالل خمسة عشر يوًما تقويمًيا من الموعد المحدد لجلسة االستماع اإلدارية، وتقديم سبب  DSSاالتصال بإدارة  (  ب )

 . وجيه لعدم حضور جلسة االستماع اإلدارية في الموعد المحدد 

د الذي طلب إجراء جلسة االستماع، أو ممثله المفوض، اشتراطات  الفر القضية إلى التقويم إذا استوفى  DSSستعيد إدارة ( 2)

 .  من هذا القسم الفرعي( 1)الفقرة 

 . سجل جلسة االستماع( ي)

  إن تسجيل جلسة االستماع أو النسخة المكتوبة منها، وجميع األوراق والطلبات المقدمة ذات الصلة بجلسة االستماع، وقرار جلسة االستماع، 

ل   .   إجماالً السجل الكامل والوحيد لجلسة االستماع اإلداريةُتشكِّ
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 . قرار جلسة االستماع(  ن)

ويجب أن يكون القرار كتابًيا، ويجب أن يحدد مسائل جلسة  .  سيتخذ مسؤول جلسة االستماع قراًرا بناًء على سجل جلسة االستماع فقط 

يجب أن يحدد  .   والقوانين واللوائح المطبقة، والسياسة المعتمدة، إن ُوجدت، التي استند إليها القراراالستماع اإلدارية، والوقائع ذات الصلة،  

، عندما يكون ذلك  DSSالقرار المسائل التي ينبغي اتخاذ قرار بشأنها، وأن يتقصى الوقائع، ويوضح أسباب اتخاذ القرارات، ويوجه إدارة  

 .مناسًبا، التخاذ إجراء معين

يجب أن يتضمن القرار إخطاًرا  .   ل نسخة من القرار إلى كل طرف من األطراف وإلى ممثليهم المفوضين، إن ُوجدوا سيتم إرسا (1)

 . كتابًيا للفرد الذي طلب إجراء جلسة االستماع بالحق في تقديم طعن إضافي وإجراءات طلب هذا الطعن 

بقرار جلسة استماع الذي يتجاوز سلطة مسؤول جلسة االستماع أو يتعارض مع القوانين الفيدرالية أو   DSSال تلتزم إدارة  (2)

غير ملزمة بقرار جلسة استماع، يجب    DSSوإذا قرر المفوض أن إدارة  .   المحلية أو القوانين الخاصة بالوالية أو هذه القواعد 

ويجب أن  .   جراء جلسة االستماع بهذا القرار، وبأسباب اتخاذه هذا القرار على المفّوض أن يقوم فوًرا بإخطار الفرد الذي طلب إ 

 . يكون هذا اإلخطار كتابًيا وأن يحيط الفرد علًما بالحق في اللجوء إلى المراجعة القضائية

 

 . االستئناف اإلضافي( ل )

  DSSيمكن استئاف قرار صادر من مسؤول جلسة االستماع أمام المفوض بشكٍل كتابي، شريطة استالمه من طرف إدارة  (1)

عبر اإلجراءات الموضحة في اإلخطار المصاحب لقرار جلسة االستماع في مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من قيام إدارة  

DSS ون السجل المقدم إلى المفوض من سجل جلسة االستماع وقرار  ويجب أن يتك.  بإرسال قرار مسؤول جلسة االستماع

مسؤول جلسة االستماع وأي إقرارات مكتوبة مشفوعة بقسم أو أدلة وثائقية أو مرافعات مكتوبة قد يريد مقدم الطلب أو  

 .   المشارك بالبرنامج أن يقدمها

ي وثائق إضافية مقدمة من مقدم الطلب أو األسرة  يجب أن يصدر المفوض قراًرا مكتوًبا بناًء على سجل جلسة االستماع وأ (2)

 .   DSSالُمشاركة بالبرنامج وإدارة 

سُترَسل نسخة من القرار، بما في ذلك إخطار كتابي إلى مقدم الطلب أو المشارك بالبرنامج بحقه في إجراء مراجعة قضائية،   (3)

 . إلى كٍل من الطرفين وإلى ممثليهما المفوضين، إن ُوجدا

ويجب أن تمتثل له    DSSعند إصدار المفوض قرار بموجب استئناف عماًل بهذا القسم، يكون هذا القرار نهائًيا وملزًما إلدارة  (4)

 . DSSإدارة 

 . أحكام إضافية 5-09القسم رقم 

 

(a  ) سُتحال األُسر التي تستخدم برنامجSOTA   للحصول على سكن داخل مدينة نيويورك إلى مقدمي الخدمات الذين سيساعدونهم على

 .الوصول إلى الخدمات المناسبة في مجتمعاتهم

 

 . SOTAلن يتم االحتفاظ بقوائم انتظار لبرنامج ( ب )

 

 . يتحمل المقيمون في المأوى مسؤولية تحديد السكن المحتمل( ج)
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بحق استرداد المبالغ من أي شخص يشارك في البرنامج قد قدم بيانات جوهرية غير صحيحة إلى إدارة   DSSتحتفظ إدارة   ( د)

DSS مما أدى إلى استفادته من منحة ،SOTA . 

 

لتمويل  مقيًدا بمقدار ابموجب هذا القسم  SOTA سيكون عدد األسر المؤهلة التي يمكن اعتمادها للحصول على دفعات برنامج ( ه)

 .المتاح

من خالله باإلبالغ عن المشاكل الخاصة   SOTAفي إدارة خط ساخن يمكن أن يقوم المشاركين ببرنامج   DSSستستمر إدارة ( و)

بوحداتهم، وطلب المساعدة واإلرشاد فيما يتعلق بأي مسائل قد تؤثر على قدرتهم على الحفاظ على سكنهم بشكٍل دائم، ويشمل ذلك  

 . اإلحاالت إلى الخدمات االجتماعية الموجودة داخل منطقتهم
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 مكتب عمدة مدينة نيويورك للعمليات
FLOOR htBROADWAY, 10 253 

NEW YORK, NY 10007 
 212-788-1400 

  
 
 تحليل  /شهادة

 ( د )1043بموجب القسم رقم  
 
 

 ، المساعدة المؤقتة في اإليجار لألسر التي تغادر المأوى لالنتقال إلى اإلسكان الدائمSOTAبرنامج : عنوان القاعدة

 

 DHS-5: الرقم المرجعي

 
 خدمات المشردين إدارة : الوكالة التي تضع القاعدة 

 

من ميثاق مدينة  ( د)1043أشهد بأن هذا المكتب قد َحلَّل القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله وفًقا للمطلوب في القسم رقم  

 : نيويورك، وأن القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله

 مفهومة ومكتوب بلغة واضحة للمجتمع أو المجتمعات المنفصلة  (  1)

 ح؛ الخاضعة للوائ 

 وتحد من تكاليف االمتثال للمجتمع أو المجتمعات المنفصلة الخاضعة للوائح، (  2)

 بما يتوافق مع تحقيق الغرض المعلن للقاعدة، 

 . وال تقدم فترة إصالح، ألن المخالفات تشكل مخاطًرا جسيمة على الصحة والسالمة العامة      ( 3)

 

  2021مارس  Francisco X. Navarro                   15 /توقيع/     

 التاريخ              مكتب العمدة للعمليات    

 

 

  



Arabic 
 

17 
 

 إدارة الشؤون القانونية في مدينة نيويورك

 قسم االستشارات القانونية

CHURCH STREET 100 

NEW YORK, NY 10007 

 212-356-4028 

 
 شهادة صادرة بموجب

 من الميثاق( د)1043القسم رقم 

 

 ، المساعدة المؤقتة في اإليجار لألسر التي تغادر المأوى لالنتقال إلى اإلسكان الدائم SOTAبرنامج : القاعدةعنوان 

 RG 017 2021: الرقم المرجعي

 إدارة خدمات المشردين  :الوكالة التي تضع القاعدة

 

من ميثاق مدينة نيويورك، (  د)1043أشهد بأن هذا المكتب قد راجع القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله وفقًا للمطلوب في القسم رقم    

 :وأن القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله

 
 قد تم إعدادها لتحقيق الغرض من أحكام القانون التي تجيز ذلك؛(  1)

 القوانين األخرى السارية؛وال تتعارض مع (  2)

 ومصاغة بدقة لتحقيق الغرض المراد منها إلى الحد المناسب والقابل للتنفيذ؛(  3)

وتحتوي على بيان بأساسها والغرض منها، بما يوفر تفسيًرا واضًحا للقانون واالشتراطات التي يفرضها القانون، إلى الحد (  4)

 .المناسب والقابل للتنفيذ

 

   2021مارس  15:  التاريخ    STEVEN GOULDEN /توقيع/

 مستشار الهيئة باإلنابة

 

 


