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ق عىل الرصاص"إحاطة بعنوان   2021لشهر يوليو " تفوَّ

 

    السادة مالكي العقارات،

    

اماتهم المنصوص عليها بموجب القانون، ستنشر إدارة الحفاظ عىل ز ويد مالكي العقارات بالمعلومات الالزمة حول الت  ز امنا بت  ز   تعزيًزا اللت 

ات رب  ع السنوية  ( Department of Housing Preservation and Development, HPD) المساكن وتطويرها  سلسلة من النشر

يد ا  نت وعتر التر ي عتر اإلنت 
ونز ز  . إللكت  ات تغطية جميع القواني  ا من القانون، وال ُيقصد من هذه النشر

ً
ة جانًبا واحد ز كل نشر وستتر

ل بزيارة . والقواعد السارية بصورٍة شاملة
َّ
ي إلدارة  تفض

ونز ات السابقة بلغات أخرىلالطالع عىل هذه  HPDالموقع اإللكت  ة والنشر  .  النشر

 

ي عن  .  هذا المنشور مخصص لغرض توفت  المعلومات فقط، وليس لمنح المشورة القانونية
هذه المعلومات ال تعتر بشكل كامل أو نهان 

ز والقواعد المرتبطة بنظام اإلسكان ي مدينة نيويورك جميع الواجبات الخاصة بأصحاب الممتلكات والمستأجرين فيما يتعلق بالقواني 
 .فز

 ______________________________________________________________________________ 

 

 مسؤولية المالك عند تناوب إشغال الشقة

 

ي الوحدات أثناء خلوها 
 
 أكمل العمل المطلوب ف

ي المبنية قبل 
ز عىل مالك المبانز ي إحدى الوحدات السكنية، يتعي 

ي حال تغيت  المستأجرين فز
  1بموجب القانون المحىلي رقم    1960فز

ي تركز عىل جعل الوحدة آمنة للمستأجر الجديد، عىل أن يتم ذلك قبل  
إكمال األنشطة المرتبطة بالطالء المحتوي عىل الرصاص، والت 

ي الوحدات  (. بغض النظر عما إذا كان المستأجر الجديد لديه طفل ) ديد لها بدء إشغال المستأجر الج
ا تنفيذ هذه األنشطة فز

ً
يجب أيض

ي 
ي تم بناؤها فز

تناوب إشغال  »هذا ُيشار إليه باسم .  إذا كان المالك لديه معرفة بالطالء المحتوي عىل الرصاص 1978-1960الت 

 : المتطلبات هي   «. الشقة

 

ي حالة وجود مثل هذه العيوب  معالجة جميع  •
مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص وأي عيوب أساسية مشابهة، فز

ي الطالء والخدوش الرطبة  -عىل األقل-وهذا .  األساسية
 . قد يعتز

ي عليها آثار أسنان أو القيام بتغطية   •
تولي إزالة الطالء المحتوي عىل الرصاص الموجود عىل األسطح القابلة للمضغ، والت 

قبالس
َ
 . طح بمادة تغليف صلبة مقاومة للث

ي جميع األبواب وإطاراتها  •
 . تولي إزالة الطالء المحتوي عىل الرصاص بالكامل من األسطح المعرضة لالحتكاك فز

ي جميع النوافذ، أو تولي استبدال  •
تولي إزالة الطالء المحتوي عىل الرصاص بالكامل من األسطح المعرضة لالحتكاك فز

لقة عىل األسطح المعرضة لالحتكاكوتركيب مجاري النو  ز  .افذ أو النوافذ المتز

ي   •
الحرص عىل الحفاظ عىل نعومة ونظافة جميع األرضيات المكشوفة، وكذلك عتبات النوافذ وآبار النوافذ، فز

 . الوحدة السكنية

 

بعد أي من األعمال المذكورة  .  ومن قبل مقاول معتمد بشكل مناسب ممارسات عمل آمنة يجب أن يتم تنفيذ جميع األعمال باستخدام 

ا إجراء مسح 
ً
إذا تمت  .  الغبار بواسطة طرف ثالث ال عالقة له بالمالك أو المقاول الذي أجرى اإلصالح أو إزالة الطالءأعاله، يجب أيض

ز إجراء هذا سوى مرة واحدة  .  إزالة الطالء من أسطح احتكاك األبواب والنوافذ بشكل صحيح وتوثيقه، فلن يتعي 

 

THE CITY OF NEW YORK  
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Flead-based-paint.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486395997515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V2dwo2YQ8vootRKNTEjZ%2BOt88GT3ftrSRsXbtsR5yEg%3D&reserved=0
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 المخالفات 

ي يقيم فيها طفل أقل من ستة أعوام إذا انتقلت األشة إل   HPDتقوم 
ي الشقق الت 

ز
ط التناوب خالل جميع عمليات التفتيش ف بفرض شر

ز عىل المالك االحتفاظ بها لمدة   2004الشقة بعد أغسطس   سنوات عىل األقل حيث يؤكد    10وأثناء عمليات تدقيق السجالت، يتعي 

ي غضون 
ز
 : هناك ثالث مخالفات يمكن إصدارها   . سنوات من تاري    خ المراجعة 10المستأجر حدوث التناوب ف

 

يتم إصدارها خالل أي عملية من عمليات التفتيش ألي شقة يقيم فيها طفل ال يتجاوز عمره   Cهذه مخالفة من الفئة   : 621األمر رقم 

ض احتواؤه ع  HPDستة أعوام عندما تصدر  ا مخالفة تنطوي عىل وجود طالء من المفت 
ً
ىل الرصاص عىل األسطح المعرضة  أيض

ي النوافذ واألبواب المتهالكة، 
ز
وهو تاري    خ )  2004أغسطس  2حيث يؤكد المستأجر تناوب إشغال الوحدة السكنية بعد و لالحتكاك ف

ي هذا االنتهاك من خالل تقديم نتائج اختبار  (. 1العمل بالقانون المحىلي رقم  
ز
األبواب  أسطح احتكاك  لجميع  XRFيمكن للمالك الطعن ف

ة والسليمة)أو النوافذ      . إذا أظهرت النتائج عدم وجود طالء محتٍو عىل الرصاص عىل تلك األسطح( المتقشر

 

ا من المخالفة رقم   621المخالفة رقم  
ً
افقها؛ ألن المخالفة رقم   616أكتر اتساع ي ست 

توثق فقط طالء التقشت  عىل سطح    616الت 

أسطح احتكاك النوافذ واألبواب،   جميعتتطلب من المالك معالجة  621أو النوافذ، لكن المخالفة رقم /احتكاك األبواب و ( أسطح)

ها أم ال؛ نظًرا ألن هذا النشاط كان مطلوًبا كجزء من تناوب إشغال الشقة     . سواء أتم تقشت 

 

ة أو لم يتم اختبار  إذا ثبتت إيجابية نتيجة اختبار االحتواء عىل الرصاص ألي من أسطح احتكاك النوافذ أ و األبواب السليمة أو المتقشر

ا ألحكام المخالفة 
ً
ز  .  621هذه األسطح بعد، فيجب عىل المالك تقليص حجم هذه األسطح تصديق يجب عىل المالك استخدام مقاولي 

تندات المطلوبة  معتمدين لتقليص حجم هذه األسطح، وتوظيف مقاول معتمد من طرف ثالث ألداء مسح الغبار، وتقديم جميع المس

 .  للحصول عىل الشهادة

 

يتم إصدارها خالل أي عملية من عمليات التفتيش ألي شقة يقيم فيها طفل ال يتجاوز    Cهذه مخالفة من الفئة     : 622األمر رقم 

عرضة  تنطوي عىل وجود طالء محتٍو عىل الرصاص عىل األسطح الم(  617األمر رقم  )مخالفة  HPDعمره ستة أعوام عندما تصدر 

ي النوافذ واألبواب المتهالكة بعد قيام 
باختبار سطح واحد عىل األقل من أسطح احتكاك األبواب أو النوافذ المتهالكة    HPDلالحتكاك فز

ز إيجابية نتيجة اختبارها،   وهو تاري    خ العمل بالقانون  )  2004أغسطس  2يؤكد المستأجر تناوب إشغال الوحدة السكنية بعد  و وتبي 

ي هذا االنتهاك من خالل تقديم نتائج اختبار   . (1المحىلي رقم 
لجميع أسطح احتكاك األبواب أو النوافذ؛   XRFال يمكن للمالك الطعن فز

ز إيجابية    HPDألن  قامت باختبار سطح واحد عىل األقل من أسطح احتكاك النوافذ أو األبواب لمعرفة احتوائه عىل الرصاص وتبي 

  . نتيجة اختبارها 

 

ا من المخالفة رقم   622المخالفة رقم  
ً
افقها؛ ألن المخالفة رقم   617أكتر اتساع ي ست 

توثق فقط طالء التقشت  عىل سطح    617الت 

أسطح احتكاك النوافذ واألبواب،   جميعتتطلب من المالك معالجة  622أو النوافذ، لكن المخالفة رقم /احتكاك األبواب و ( أسطح)

ها أم ال؛ نظًرا ألن هذا      . النشاط كان مطلوًبا كجزء من تناوب إشغال الشقةسواء أتم تقشت 

 

تها ( أسطح)يجب تقليص حجم سطح  ي اختتر
ا ألحكام هذه المخالفةHPDاحتكاك النوافذ واألبواب المتهالكة الت 

ً
إذا ثبتت  . ، تصديق

م يتم اختبار هذه األسطح بعد،  إيجابية نتيجة اختبار االحتواء عىل الرصاص ألي من أسطح احتكاك النوافذ أو األبواب السليمة أو ل

ا ألحكام هذه المخالفة
ً
ا عىل المالك تقليص حجم هذه األسطح تصديق

ً
ز معتمدين  .  فيجب أيض يجب عىل المالك استخدام مقاولي 

لتقليص حجم هذه األسطح، وتوظيف مقاول معتمد من طرف ثالث ألداء مسح الغبار، وتقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول  

      . شهادةعىل ال

 

يتم إصدارها عندما يتعذر عىل المالك تقديم مستندات تناوب إشغال الوحدة السكنية عند   Bهذه مخالفة من الفئة   : 623األمر رقم 

ي غضون و طلب ذلك من ِقَبل اإلدارة 
يتم إصدار هذه  . سنوات من طلب المستند 10يحدد التفتيش وحدة انتقل إليها المستأجر فز

يمكن للمالك الطعن عىل هذه المخالفة من خالل تقديم مستندات تناوب اإلشغال المطلوبة أو تقديم  . وحدة سارية  لكلالمخالفة 

ي الوحدة  بجميعسلبية النتيجة الخاصة  XRFاختبارات 
ة وسليمة)أسطح احتكاك األبواب أو النوافذ فز     (. متقشر
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ي ثبتت إيجابية نتيجة اختبارها أو لم يتم اختبارها بعد،  
يجب عىل المالك تقليص حجم أي من أسطح احتكاك النوافذ أو األبواب الت 

ا للمخالفة  
ً
ز معتمدين لتقليص حجم هذه األسطح، وتوظيف مقاول معتمد من طرف  .  623تصديق يجب عىل المالك استخدام مقاولي 

      . يم جميع المستندات المطلوبة للحصول عىل الشهادةثالث ألداء مسح الغبار، وتقد

 

يحظز المالك بفرصة طلب تأجيل موعد التصحيح لجميع المخالفات من خالل اتباع التعليمات المقدمة مع    :التأجيل والعقوبات

ز  .  إخطار المخالفة بعناية ي اليوم لكل مخالفة، بحد أقىص  دوال 250ما قيمته   622و  621تبلغ عقوبة عدم االمتثال ألحكام المخالفتي 
ز
ًرا ف

 .دوالر لكل مخالفة  1.500ما قيمته    623تبلغ عقوبة عدم االمتثال للمخالفة  . دوالر 10000

 

يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول متطلبات المالك إلجراء تناوب إشغال الوحدة السكنية أو االحتفاظ بالسجالت  

ي 
 
 . HPD (nyc.gov) -الطالء المحتوي عىل الرصاص المتعلقة بتناوب اإلشغال ف

 

 المخالفات المعلقة بخصوص الدهان المحتوي على الرصاص 

ي  
ز بذل قصارى جهدهم إلغالق المخالفات المعلقة بخصوص الطالء المحتوي عىل الرصاص حت  يعكس سجل مبانز يجب عىل المالكي 

HPD  تقوم العديد من وكاالت المدن والوالية     . بدقة ما إذا كانت مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص قد تمت معالجتها أم ال

معلومات من خالل   HPDتوفر   . حديد ما إذا كانت هناك حاجة إل مزيد من إجراءات إنفاذ القانونبمراجعة هذه المعلومات بانتظام لت 

ي ترتبط بقاعدة بيانات تسىم  Find Building Informationعالمة التبويب 
باستخدام     . HPDONLINEعىل صفحتها الرئيسية، والت 

ي  " ةتصحيح مخالفة طالء الرصاص المستحق" عالمة التبويب المسماة 
يط األدوات األيمن، يمكن للمالك معرفة المخالفات الت  عىل شر

اجة  لم يتم إغالقها وما إذا كانت المستندات مطلوبة إلغالق المخالفة، وما إذا كان الفحص ال يزال مطلوًبا أو ما إذا كانت ال تزال هناك ح

ز  طي  الخاص بنا، الذي   Webinarالمخالفات من خالل معلومات تفصيلية عن طريقة تسوية  HPDتوفر   . إل استيفاء كال الشر

    .  YouTube -anding Work and Documentation Dates Underst -Lead Based Paint Violations  بعنوان

 ____________________________________________________________________ 

 & NYC Department of Health)الدورات التدريبية التابعة إلدارة الصحة والسالمة العقلية في مدينة نيويورك 

Mental Hygiene, DOHMH  ) 

 ممارسات العمل بشكل ال يسبب الضرر نتيجة الرصاص دورات 

 ( EPA)بادر بأن تصبح من مجددي الوحدات السكنية المعتمدين من وكالة حماية البيئة 

ي مدينة نيويورك فصول التدريب عىل  ( LPPP)يرىع برنامج الوقاية من التسمم بالرصاص 
التابع لوزارة الصحة والصحة العقلية فز

ا (  RRP)لطالء التجديد واإلصالح وا 
ً
ي يتم تقديمها مجان

ي المناطق    RRPتوفر فصول تدريب .  الت 
معلومات حول كيفية العمل بأمان فز

ة واسعة ي تحتوي عىل طالء الرصاص، ويتم تدريسها عىل يد مدرب معتمد ذي ختر
، يتم تدريس متطلبات  RRPوباإلضافة إل منهج . الت 

ر نتيجة الر  إذا أكملت هذا الفصل بنجاح،  .  1صاص بموجب القانون المحىلي لمدينة نيويورك رقم ممارسات العمل بشكل ال يسبب الضز

 ألن تصبح من مجددي الوحدات السكنية المعتمدين من وكالة حماية البيئة  
ً
 (! EPA)فستكون مؤهال

ي له الحصول عىل هذا التدريب؟
 من ينبغ 

ي منشأة يشغلها أطفال تم بناؤها قبل عام 
ي السكن المستهدف أو فز

،  1978يجب أن يكون أي شخص يعمل للحصول عىل تعويض فز

ي قواعد 
ا فز
ً
إذا  ( EPA)شهادة التجديد هذه مطلوبة من قبل وكالة حماية البيئة .  EPAالخاصة بوكالة حماية البيئة  RRPمدرًبا ومعتمد

ف عىل أعمال التجديد  ، والمالك، والعمالة اليدوية،  : وتشمل هذه الشهادة ما يىلي . واإلصالح كنت تشر ز في  ، والمشر ز المقاولي 

لية بأنفسهم، وعمال صيانة دور الرعاية النهارية ز  . واألشخاص الذين يقومون بأعمال الصيانة المتز

نت DOHMHللحصول عىل معلومات عن طريقة التسجيل، يرجى زيارة صفحة  :   عىل اإلنتر

reg.page-class-homes-healthy/academy-https://www1.nyc.gov/site/doh/business/health. 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Flead-based-paint.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486396007462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2FjdDl%2BlGHKF4HOZ4s712WREj9ijOMPX9bcxDdWDuh8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgEHumj99c1w&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486396007462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QC2n%2B3csM6SsF8iraQFi7DVe2e7yrdAl094FImZ83l0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fbusiness%2Fhealth-academy%2Fhealthy-homes-class-reg.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C42a80a9fb50243a7222308d9462c1cb7%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637617977528943908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mqxs3NEkSRceJtxKC6DyKnaTjGKKsozf3RSdf8tDD9g%3D&reserved=0
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   تتضمن اآلن تمويل إصالحات الدهان المحتوي على الرصاص  HPDإن برامج قروض إعادة تأهيل المنازل المتوسطة لدى إدارة 

 

ة، عملت  ي اآلونة األخت 
ز
، تم بناؤه عام   HPDف ز ي يشتمل عىل عائلتي 

ل تاريخز ز ي متز
ز
ل متقاعد،  .  1901مع عائلة تعيش ف ز صاحب المتز

ي شعان ما أرجعوا 
ي الدم، والت 

ز
ل لديه مستويات مرتفعة من الرصاص ف ز ي المتز

ز
وكشفت زيارة الطبيب الروتينية أن الطفل الذي يعيش ف

ل ز ي المتز
ز
كات مكافحة الرصاص، وقدموا عروض أسعار تزيد عن اتصل المالكون بب.  سببها إل طالء الرصاص ف .  دوالر 15000عض شر

  13000المالك منحة لمعالجة مشكلة الرصاص بقيمة  عىل منح   HPDالتابع ل   برنامج تقليل مخاطر الرصاص والمنازل الصحية وافق  

وب  هذا، كان المالك قادًرا عىل الحد من مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص عن طريق إزالة واستبدال مكونات مثل األبواب،  . دوالر

 . قوالب الموقد ودرجات الساللموقوالب التاج وقوالب األلواح؛ وتركيب األلواح الصخرية وطالء الجدران والخزائن واألسقف؛ وتغليف 

 

ي تحتوي عىل  
ي الحالية الت 

ي حاجة إل استبدال  3بالنسبة إل مالكي المبانز
ز
ي العقار، هناك  /وحدات أو أكتر وف

ز
إصالح األنظمة الرئيسية ف

ا برنامجا قروض آخران من إدارة 
ً
 ميسوًرا ألعمال إعادة التأهيل HPDأيض

ً
 : يقدمان تمويال

لالطالع عىل التفاصيل، ُيرجر زيارة صفحة الويب الخاصة   (HRP)برنامج قرض إعادة تأهيل السكن متعدد العائالت   •

نامج    . HRP بتر

اطات البيئية  • لالطالع عىل التفاصيل، ُيرجر زيارة صفحة الويب   (GHPP) برنامج الحفاظ عىل السكن المراعي لالشتر

نامج   . GHPP  الخاصة بتر

 

 

 2021يونيو  1انخفاض مستويات الغبار الملوث بالرصاص اعتباًرا من : تذكير 

 

ي تكون فيها كل نتيجة عينة الغبار الملوث بالرصاص أقل من المستويات التالية
تم    : من الممكن التضي    ح بإعادة اإلشغال للمناطق الت 

ي يونيو  
ي  2019تخفيض مستويات إزالة الغبار فز

ا للقانون المحىلي رقم    2021يونيو  12  وتم تخفيضها مرة أخرى فز
ً
انظر أدناه    . 1وفق

ي ستكون مطلوبة اعتباًرا من  
ا والمستويات الجديدة الت 

ً
 . 2021يونيو   1لمعرفة المستويات المقبولة سابق

 

 : 2019يونيو   1العينات المأخوذة قبل 

 ميكروجراًما من الرصاص لكل قدم مربعة  40  : األرضيات

 روجراًما من الرصاص لكل قدم مربعة ميك  250: عتبات النوافذ-

 ميكروجرام من الرصاص لكل قدم مربعة   400:  آبار النوافذ

 

ز  ة بي  ي الفت 
 : 2021يونيو  1و 2019يونيو   1العينات المأخوذة فز

 ميكروجرامات من الرصاص لكل قدم مربعة  10  : األرضيات

 ميكروجراًما من الرصاص لكل قدم مربعة  50: عتبات النوافذ-

 ميكروجرام من الرصاص لكل قدم مربعة   100:  آبار النوافذ

 

 : أو بعده  2021يونيو   1العينات المأخوذة بتاري    خ 

 ميكروجرامات من الرصاص لكل قدم مربعة   5 : األرضيات

 ميكروجراًما من الرصاص لكل قدم مربعة  40: عتبات النوافذ-

 مربعة ميكروجرام من الرصاص لكل قدم   100:  آبار النوافذ

 

 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/multifamily-housing-rehabilitation-loan-program-hrp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
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 أساسيات اإلسكان  : 2021تم التحديث في 

  .للقواعد واللوائح التنظيمية للمالكين والمستأجرين HPDهو دليل  ( ABC’s of Housing)أساسيات اإلسكان 

واحدة من وكاالت المدينة والوالية العديدة التي تنفذ هذه    HPD. يتحمل المالك والمستأجرون مسؤوليات قانونية بعضهم تجاه بعض

التي تؤثر في اإلسكان ولتوفير المعلومات بشأن  ُصمم هذا الكتيب لمساعدة الُمالك والمستأجرين على فهم القواعد واللوائح . المسؤوليات

 . كيفية تلقي المساعدة

ستجد داخل الدليل معلومات عن حقوق ومسؤوليات المالكين والمستأجرين، والبقاء في شقتك بأمان، وموارد لإلسكان الجديد الميسور  

 .لمتعلقة باإلسكانالتكلفة أو المساعدة في اإليجار، ومعلومات االتصال المفيدة للقضايا األخرى ا

في مبانيهم إلبالغ المستأجرين بأن الدليل هو مورد متاح وبالطريقة التي يمكن  إشعار دليل معلومات اإلسكانيُطلب من المالكين نشر 

 .    وقد يؤدي عدم االمتثال لنشر هذا اإلشعار إلى إصدار مخالفة.  على نسخة للمستأجرين بها الحصول

 . أخرىوهذا الدليل يتاح أيًضا بلغات .. لمشاهدة النسخة المحدثة من أساسيات اإلسكان اإللكتروني HPDموقع يرجى زيارة 

 

 أجهزة الكشف عن الدخان وكاِشفات أول أكسيد الكربون  

يتحمل كل من مالكي العقارات  . يتطلب قانون مدينة نيويورك تركيب وصيانة أجهزة الكشف عن الدخان وكاِشفات أول أكسيد الكربون

ا عن مخاطر الحريق والتسمم بأول أكسيد الكربون  
ً
ي منازلهم بعيد

ي أمان فز
والمستأجرين مسؤولياتهم لضمان بقاء جميع سكان نيويورك فز

 (. أول أكسيد الكربون غاز عديم الرائحة وعالي السمية)

ز عىل مالكي العقارات السكنية ضمان تزويد   . المستأجرين بكاِشفات أول أكسيد الكربون والدخانيتعي 

نت  HPDموقع تفضل بزيارة    .  للحصول عىل المزيد من المعلومات عىل اإلنت 

 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/abcs-of-housing.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/abcs-of-housing.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/housing-info-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/abcs-of-housing.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page

