
 السنوية الفراش بق تقارير تقديم
 وتطويرها المساكن عىل الحفاظ إدارة

 

 التعليمات
 

ا يطلب أن المتعدد (المساكن(المسكن مالك من 2017 لسنة 69 رقم القانون يتطلب
ً
ي من معلومات سنوي ي شاغىل   حاالتي حول المبن 

ات اإلصابة ي األنشطة وعىل المعلومات تلك عىل بناء ي_يييتقدم وأن الفراش، بق بحشر  
جري  ها الن 

ُ
 حول سنوي بتقرير_يالعام خالل المالك ي

ات ي (HPD) وتطويرها المساكن عىل الحفاظ إدارة إىل الفراش بق حشر  
 
 معلومات يتطلب التقارير تلك تقديم وإن.ينيويورك مدينة ف

ات اإلصابة حاالتي حول ي حسب_ييومعلومات الفراش، بق بحشر ات لاستئصا عمليات عدد حول_يالحال مقتض  ي الفراش بق حشر  
 
 ف

ات بخصوص المطلوب السنوي التقرير الستيفاء النموذج هذا تقديم يمكن .المتعدد المسكن  التقرير، تقديم بعد .الفراش بق حشر

سل ي HPD إدارة ست 
 
طلب .باستالمه إيصال

ُ
ي خالل من سواء المستأجر، إىل التقرير تقديم المالك من ي  عىل توزيعه أو التقرير نشر

ي المبي ّ ي النحو  عىل أجرينالمست  
 
ي القانون ف ي.يالمحىل  رج 

ُ
ا ملزم ي العقار مالك أن مالحظة ي

ً
 المعلومات إشعار  من نسخة بتوزي    ع إما أيض

ات المتعلقة ها أو DOHMH إدارة لدى الفراش بق بحشر ي بنشر  
 
ي بارز عام موقع ف  

 
ي ف ي اإلخطار هذا ويقدم.يالمبن   الوقاية،  حول  معلومات 

اتبح اإلصابة من  .واستئصالها عنها  والكشف الفراش بق شر

 
 

ة وستكون ي بالتغطية المشمولة التقرير إعداد فت  ي شهر ه  ي السابق العام من نوفمت  ي العام من أكتوبر  شهر وحن   مالك من سُيطلب.يالحاىل 

ي الفراش بق حول سنوي تقرير تقديم العقارات  
 
ة ف ي 1 بي  ي الفت  ي ديسمت  ي 31 وحن  ، 31 ومي مرور بمجرد.يديسمت   HPD إلدارة يجوز ديسمت 

 .التقرير تقديم عن التقاعس بسبب مخالفة تصدر أن

 
ي العقار يكون أن يجب

 
ي HPD إدارة لدى مسجل  زيارة  يخالل من التسجيل العقارات لمالك يمكن.يالتقرير هذا HPD إدارة تقبل حن 

ي العقارات تسجيل نظام نت عت   أو https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html الرابط عىل (PROS) اإلنت 

 .المساعدة عىل للحصول 7000-863-212  بالرقم االتصال

 

ات بخصوص سنوي تقرير تقديم العقارات مالك عىل يتعي ّ ي ي الفراش بق حشر  .يالفراش بق من خالًيا العقار كان لو حن 

 .وذجالنم هذا رفض  سيتم  وإال المطلوبة  المعلومات جميع  تقديم يجب

 
ي رج 

ُ
ي  إكماله بعد  النموذج  إرسال ي يد عت     :العنوان عىل الت 

Developmentيي&NYC Department of Housing Preservationي

Division of Code Enforcement 

100 Gold Street, 6-01 
New York, NY 10038 



 

 السنوية الفراش بق تقارير تقديم
 ويرهاوتط المساكن عىل الحفاظ إدارة

                     :شأةالمن عنوان

                   التسجيل    معّرف                          المنطقةييييييييييي

                                                                                                            :االسم بواسطة مقدم

رج    واضحة( بأحرف الكتابة )يُ

                                                                                                                                    :العنوان

                                                                                                                                    :العنوان

ي                                                                                                                                 رقميالهاتف:ي

ي  المبي  ي حسب ( ساعة 24 مدار عىل المتاح الشي الرقم  
 
 السنوي العقار سجيلت من 10 القسم ف

                                                               (بك الخاصي

ة ي :التقرير فت  ي 2019 نوفمت   2020 يأكتوبري حن 

 
 

 
ي القسم  

 
ي رقم إدخال عليك يجب.ي4-1 أكمل : الثان  

 
 (0ي الرقم إدخال يمكنك)يمرب  ع كل ف

ي (1  :السكنية الوحدات عدد إجماىل 
   الوحدات عدد إجمال   

 (. خالية أم مشغولة الوحدة أكانت سواء) المتعدد  المسكن ف 

 :المصابة السكنية الوحدات عدد (2

ات المصابة اتالوحد عدد  ة خالل الفراش بق بحشر    الفتر
  حسب أو  المستأجر  عنه أبلغ ما عىل بناء العدد هذا كان سواء التقرير، يغطيها التر

 .أخرى بطريقة   المالك به علم ما

ي الخاضعة السكنية الوحدات عدد (3  :االستئصال لتدابت 

   الوحدات عدد 
ة لخال لالستئصال تدابت   اتخاذ فيها تم التر    الفتر

 .التقرير يغطيها التر

ي السكنية الوحدات عدد (4  
 :اإلصابة عاودتها الن 

   الوحدات عدد 
ات إصابة وجود عن أبلغت التر   االستئصال طرق تطبيق بعد الفراش بق بحشر

ة خالل    الفتر
 .التقرير يغطيها التر

 
 

 )واحد خيار عىل  عالمة ضع: ( بأن أقر الثالث القسم

ي سيتم ات المتعلقة بالمعلومات اإلشعار ومن النموذج هذا من خةنس نشر ي DOHMH إدارة لدى  الفراش بق بحشر  
 
 بارز موقع ف

ي داخل ي التقرير تقديم من يوًما 60 خالل المبن   
ي لهذا بسجل سأحتفظ وأنن   .النشر

ات المتعلقة بالمعلومات اإلشعار ومن النموذج هذا من نسخة إعطاء سيتم  مستأجر كل إىل DOHMH إدارة ىلد  الفراش بق بحشر
ي حدة عىل  .جديد إيجار عقد بدء أو لإليجار تجديد كل عند المتعدد المسكن هذا عت 

 

 

 )فقط واحد خيار عىل عالمة ضع : ( أنا األول القسم

  العقار مالكي

كة مدير أو مسؤولي ي الشر  
  العقار تمتلك الن 

  العقار إدارة وكيلي

 

 التقرير  مقدم  توقيع

 

 

 التاريخ

 

 

 

 

 


