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 2019يونيو  -نشرة لمالكي العقارات 
 

( بشكل دوري بتقديم تحديثات Housing Preservation and Development, HPDتقوم إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها )
المواد والموارد المتاحة لمالكي المباني السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة المساكن بمدينة  بخصوصحول التشريعات والمعلومات الجديدة 

 بوالية نيويورك وغيرها من قوانين المدينة ذات الصلة.الوحدات نيويورك وقانون المساكن متعددة 
 

للسجالت المتعلقة بالطالء المحتوي على الرصاص والتزامات مالك العقار بموجب أحدث  HPDتسلط هذه النشرة الضوء على مراجعة  
والمعلومات المتعلقة بكيفية حماية مالكي العقارات للمستأجرين ومبانيهم خالل موسم العواصف  مشروعات قوانين مكافحة إخراج المستأجرين

الخاصة بالطالء المحتوي على الرصاص، والتسجيل السنوي للعقار )مطلوب  المسؤولياتبشأن تذكيرات النشرة أيًضا تتضمن والساحلية. 
 بالفعل(. الملفات ملفات بق الفراش )متأخر إذا لم يكن قد تم تقديموالتقديم السنوي ل(، ومخالفات األبواب ذاتية اإلغالق 2019سبتمبر  1بحلول 

 
 جميعب اأو نهائيً  كاماًل ليست بياًنا . هذه المعلومات قانونية مشورةلتقديم  المنشور مخصص ألغراض توفير المعلومات فقط، وليس ُمعًدا هذا

 .نيويورك مدينة في باإلسكان المتعلقة والقواعد القوانين خصي فيما والمستأجرين بالمالك الخاصة الواجبات
 
 

  HPD حفظ سجالت الطالء المحتوي على الرصاص: مراجعة بواسطة إدارة
 

السجالت المتعلقة بالرصاص لتحديد مدى امتثال في مراجعة بشكل استباقي  HPD، ستبدأ إدارة 2019لعام  70للقانون المحلي رقم وفقًا 

إلجراء  1960بتحديد المباني السكنية متعددة الوحدات التي بنيت قبل عام  HPDستقوم إدارة  .2004لعام  1مالك العقار للقانون المحلي رقم 

 سجل.استصدار )في الفئات المحددة في القانون( وإصدار أمر المراجعات 
 

 يوًما من الطلب: 45السجل من مالكي العقارات تقديم المستندات التالية لممتلكاتهم في غضون استصدار يتطلب أمر  
  

 نسخ من إشعار االستفسار السنوي المسلم إلى شاغل كل وحدة سكنية؛  •

 نسخ من الرد المستلم من شاغل كل وحدة سكنية؛ •

نسخ من السجالت لجميع األعمال المنجزة لتصحيح مخالفات مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص بما في ذلك توثيق ممارسات  •
 العمل المستخدمة؛

رصاص غير معروف  ىمن محتوالطالء المحتوي على الرصاص أو طالء أثارت غير المخالفة التي  نسخ من سجالت جميع األعمال •
 ؛في وحدة سكنية حيث يقيم طفل دون السادسة من العمر أو في المنطقة المشتركة بالمبنى، بما في ذلك توثيق ممارسات العمل المستخدمة

إيجار جديد بما في ذلك توثيق ممارسات العمل المستخدمة  محلكانت  نسخ من سجالت جميع األعمال المنجزة عند تسليم أي وحدة •
 ونتائج اختبار إزالة الغبار الملوث بالرصاص.

السجل. سيكون أصحاب العقارات مسؤولين عن استصدار من الفئة "ج" إلى مالك العقار الذي ال يستجيب ألمر خطر فوري سيتم إصدار مخالفة 
لعدم هذه المخالفة.  يخضع مالك العقار أيًضا لعقوبات مدنية على وجه التحديد لدوالر  5000دوالر وال تزيد عن  1000عقوبة مدنية ال تقل عن 

 .ليمالتسالمطلوبة عند تخفيض مستويات الرصاص بأنشطة  وعدم قيامه ينإلخطار والفحص السنويل إجرائه
 

سجالت الطالء المحتوي على ب باالحتفاظعلى شبكة اإلنترنت بحلول نهاية الصيف بمعلومات إضافية تتعلق  HPD إدارة سيتم تحديث موقع
 .تسجالاستصدار ال الرصاص والعقوبات المدنية السارية ومعلومات عن االستجابة ألوامر

 
 
 

 المستأجرين إخراجمكافحة  تشريع
 

من قانون صيانة f)(48) (-(2أ27-) 2004، يعدل القانون الحالي )القسم2019اعتباًرا من أكتوبر ، 2019لعام  101القانون المحلي رقم 
 للمستأجرين:الشراء المساكن( ليشمل األحكام التي تتطلب من مالكي العقارات الكشف عن معلومات إضافية عند تقديم عروض 

على موقعها على  HPDبواسطة إدارة عنه وحدة سكنية في نفس الحي المجتمعي وذلك عند اإلعالن ل اإليجار المطلوب( وسيط 1)أ() •
بواسطة  عنه المجتمعي بنفس عدد غرف النوم عند اإلعالنالحي وحدة سكنية في نفس ل اإليجار المطلوبوسيط ( 2اإلنترنت؛ أو )

HPD   على موقعها على اإلنترنت. و 

ال يوجد أي ضمان بأن مثل هذا الشخص سيكون قادًرا على استئجار وحدة سكنية في نفس الحي المجتمعي بنفس عدد غرف أنه )ب(  •
 ، والتواصلالتي يحق لهذا الشخص حاليًا شغلها، مقابل نفس اإليجار الذي يدفعه هذا الشخص في وقت هذا  يةالسكنوحدة للالنوم 

file:///C:/Users/martinst/Downloads/Local%20Law%2070%20(1).pdf
file:///C:/Users/martinst/Downloads/Local%20Law%2070%20(1).pdf
file://///mshpdnetapp001m/home_ag$/dilellaa/AMS%20Projects/benchmark/Local%20Law%20101%20of%202019_Into%200059A.pdf
file://///mshpdnetapp001m/home_ag$/dilellaa/AMS%20Projects/benchmark/Local%20Law%20101%20of%202019_Into%200059A.pdf
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عوامل إضافية قد تؤثر على قدرة هذا الشخص على استئجار وحدة سكنية، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أن هناك )ج(  •
 لهذا الشخص؛ يةالحال التوظيفحالة الحالي واالئتمان سجل 

 
المجتمعي وعدد غرف الحي السكنية، مصنفة حسب للوحدات  بوسيط اإليجارات المطلوبةقائمة اإلنترنت على موقعها على  HPDإدارة ستتيح 

                                                                     النوم إذا كانت تحدد أن هذه المعلومات مهمة من الناحية اإلحصائية.                                                        
 

 .مضايقة المستأجر على الويب حول HPDإدارة أو صفحة  أساسيات اإلسكان ، راجعالشراءلمزيد من المعلومات حول متطلبات عرض 
 

الخطر  ( رفض منح التصاريح عندما يكون هناك عدد معين من مخالفاتDOBمن إدارة المباني ) 2019لعام  104القانون المحلي يتطلب 
هي عملية تستغرق وقتًا، لذلك من المهم للغاية  HPD إدارة . إن إزالة المخالفات من سجالتDOBو HPDالقائم والخطر الفوري الخاصة بـ

اصة بك قبل أن تكون مستعًدا للتقدم بطلب للحصول على التصاريح. خالل فصل الشتاء، أن تتصرف فوًرا إلزالة سجل مخالفات الممتلكات الخ
 يوًما.   90ما يصل إلى  HPD إدارة قد تستغرق عمليات فحص إزالة المخالفات التي تقوم بها

 
 رفض منح التصاريح عندما: DOBعلى وجه التحديد، يجب على 

في المتوسط لقانون صيانة المساكن من نوع خطر قائم أو خطر فوري أو مخالفات وحدة ثالث  35 يحتوي على أقل منمبنى يكون ل •
 لقانون البناء لكل وحدة، أو،أو من نوع خطر فوري رئيسية مخالفات أو خطر، 

 من نوع خطر قائم أو خطرلقانون صيانة المساكن  في المتوسط عن مخالفتينما ال يقل وعليه وحدة أو أكثر،  35يحتوي مبنى على   •
 لقانون البناء لكل وحدة. مخالفتين رئيسيتين أو من نوع خطر فوريأو  فوري أو خطر،

 
 HPDأو  DOBأو وحدات التعاونيات، ويستثنى التصاريح المطلوبة لتصحيح مخالفات اإلسكان المشترك ال ينطبق مشروع القانون على وحدات 

إلجراءات قضائية معينة، وتصاريح العمل تكون محاًل العامة، والممتلكات التي  والسالمةالعامة المعلقة، والتصاريح الالزمة لحماية الصحة 
 .HPDأو  DOB برامج المطلوبة لبعض

 
 على القيام بما يلي على الفور:نحثك الخاص بك،  HPD إدارة إلزالة المخالفات القديمة من سجل ممتلكات

 

لتلبية المعايير المذكورة أعاله، يمكنك الذهاب إلى الالزمة عدد المخالفات  عليهإذا كنت ال تعرف ما إذا كان المبنى الخاص بك  •
HPDONLINE  القائمةلمراجعة المخالفات. 

جميع المعلومات حول هذه عادة إصدار المخالفة.  إلأو  خاص بطلب إزالة المخالفةلفحص للخضوع بمجرد تصحيح المخالفات، تقدم  •
 .  (Clear Violations and Ordersإزالة المخالفات واألوامر ) البرامج يمكن العثور عليها في

 
 
 
 

 الساحلية العواصفموسم 
 

نوفمبر مع موسم الذروة من أغسطس حتى أكتوبر. يمكن أن تساعدك  30يونيو إلى  1الساحلية لمدينة نيويورك من العواصف يمتد موسم 
ما  قبل وبعد العاصفة:( 2، استعد لحاالت الطوارئ( 1المستندات المرفقة وتساعد المستأجرين لديك على االستعداد للطوارئ والتعافي منها: 

. توفر هذه المستندات معلومات حول ما يمكنك، بصفتك مالك عقار، القيام به قبل نيويوركألعاصير كتيب االستعداد ( 3، وتحتاج إلى معرفته
 والمستأجرين لحاالت الطوارئ، وخاصة العاصفة الساحلية.الخاص بك د من استعداد المبنى العاصفة وبعدها وكيفية التأك

 
قبل حدوث حالة طوارئ للطقس، بالمبنى من مالكي العقارات نشر إشعار مؤقت يتضمن معلومات الطوارئ في المنطقة المشتركة مطلوب قانونًا  

 .اإلخطار هذه عينةساعة. راجع  24وبعد وقوع كارثة طبيعية، وبعد إخطارهم بانقطاع الخدمات لمدة تزيد عن 
 

مع موظفي وسكان اإلخالء عمليات وحاالت الطوارئ لالتخطيط مسائل ا النظر في ومعالجة يجب على مالكي العقارات ووكالء اإلدارة أيضً 
. يشتمل الدليل لمالكي/مديري المباني السكنيةاإلخالء لطوارئ وعمليات التخطيط لحاالت االمبنى. للمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على 

اإلخالء للمستأجرين، بما في ذلك معلومات محددة للمستأجرين ذوي اإلعاقة معلومات على معلومات حول حاالت الطوارئ المتعلقة باالتصال و
 أو احتياجات الوصول واالحتياجات الوظيفية.

 
  الويب على HPD صفحة زيارة يرجى كوارث،لل االستجابةمالك العقار المتعلقة بمن المعلومات حول مسؤوليات  للمزيد

response.page-https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/disaster 
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/abcs-of-housing.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/harassment.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/harassment.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/harassment.page
file://///mshpdnetapp001m/home_ag$/dilellaa/AMS%20Projects/benchmark/Local%20Law%20104%20of%202019_Intro%20975A.pdf
file://///mshpdnetapp001m/home_ag$/dilellaa/AMS%20Projects/benchmark/Local%20Law%20104%20of%202019_Intro%20975A.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/compliance-clear-violations.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/emergency-checklist.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/before-and-after-storm.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/before-and-after-storm.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/before-and-after-storm.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/before-and-after-storm.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/before-and-after-storm.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/hurricane_brochure_english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/EMERGENCY-NOTIFICATION.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Owners/emergency-planning-and-evacuations-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/disaster-response.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/disaster-response.page
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مما إذا  وللتحقق NYC.gov/notifyNYC حول تلقي رسائل الطوارئ الخاصة بمدينة نيويورك، يرجى زيارة:للحصول على معلومات  
 :زيارة يرجى الفيضان، منطقة الفتاتمنطقة فيضان أو للحصول على  فيالخاص بك يقع كان المبنى )المباني( 

zone/knowyourzone.html-your-http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know 
 
 

 تذكيرات 
 

 الطالء المحتوي على الرصاص 
بكل من  اإلشغال فترةبدء /بالتأجيرإخطار  أن تحتوي جميع عقود إيجار الشواغر المعروضة على المستأجرين المحتملين علىيجب  •

 )ويتعين على مالكي العقارات توزيع كلتا النسختين(. يتعين على مالكي العقارات تزويد المستأجرين اإلسبانيةو اإلنجليزيةاللغتين 

الحصول على الُكتي ِّب من خالل زيارة  ك. ويمكناإلسبانيةو اإلنجليزية بكلتا اللغتين الرصاص على المحتوي الطالءب الخاص كتيبالب
 .HPDبالطالء المحتوي على الرصاص الخاصة بإدارة  المتعلقة الوصول صفحة

وأسطح يتحمل المالكون التزامات لمعالجة جميع مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص، بما في ذلك معالجة األسطح االحتكاكية  •
العمل اآلمنة والعمال ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، األبواب والنوافذ، عند تسليم الشقة باستخدام ممارسات التصادم

القانون ممارسات العمل بدليل  ، يُرجى االطالع علىوالتزامات التسليم المدربين. لمزيٍد من المعلومات حول ممارسات العمل اآلمنة
 .2004لعام  1المحلي رقم 

 يتوفر المزيد من المعلومات حول مسؤولياتك في معالجة الطالء المحتوي على الرصاص. •
 

 
 .2019سبتمبر  1مقرر في  تسجيل العقار

 
، ة اإلغالقذاتيأبوابًا يشترط القانون أن تكون أبواب مدخل الشقق وأبواب المدخل العام في المساكن متعددة الوحدات  :اإلغالق ذاتية األبواب

عدم قد يؤدي . 2019يونيو  12من الفئة "ج" اعتباًرا من من نوع خطر فوري كوسيلة الحتواء النار. تعتبر مخالفات األبواب ذاتية اإلغالق 
، مما يؤدي إلى فرض رسوم على HPD إدارة من خالل إصالحات طارئةإجراء  إلىفي الوقت المناسب تصحيح هذه المخالفة بالمالك قيام 

   المالية.إدارة الشؤون العقار من خالل 
 

 متأخر. إذا لم تكن قد قدمت الملفات بالفعل، فقم بتقديمها اآلن. ملفات بق الفراشل التقديم السنوي
 

file://///MSPNVI-HPDC01DN/homedir_vol1$/Boucharj/Preparedness%20Outreach/NYC.gov/notfiyNYC
file://///MSPNVI-HPDC01DN/homedir_vol1$/Boucharj/Preparedness%20Outreach/NYC.gov/notfiyNYC
file://///MSPNVI-HPDC01DN/homedir_vol1$/Boucharj/Preparedness%20Outreach/NYC.gov/notfiyNYC
http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html
http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-En.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-En.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Fix-lead-paint-hazards-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Fix-lead-paint-hazards-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Fix-lead-paint-hazards-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-ll1-guide-workpamphlet.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-ll1-guide-workpamphlet.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-ll1-guide-workpamphlet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/compliance-register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/ERP.page
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/

