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ق ع� الرصاص" لشهر يناير   2021إحاطة بعنوان "تفوَّ
 

   السادة مالك العقارات،
   

ا  اماتهم المنصوص عليها بموجب القانون، ستن�ش إدارة الحفاظ استمرار� ف و�د مال�ي العقارات بالمعلومات الالزمة حول ال�ت ف امنا ب�ت ف الل�ت
ات ر�ــع Department of Housing Preservation and Development, HPDع� المسا�ن وتط��رها ( ) سلسلة من الن�ش

ي 
ويف �د اإلل��ت نت وع�ب ال�ب ات تغط�ة جميع السن��ة ع�ب اإلن�ت ا من القانون، وال ُ�قصد من هذە الن�ش ا واحد� ة جانب� ز كل ��ش . وست�ب

ف والقواعد السار�ة بصورٍة شاملة. تفضلوا ب��ارة ي إلدارة  القوانني
وين ة و HPD الموقع اإلل��ت ي سبقتها لالطالع ع� هذە الن�ش ات اليت الن�ش

 بلغاٍت أخرى. 
 
ي  

هذا المنشور مخصص ألغراض توف�ي المعلومات فقط، ول�س لتوف�ي المشورة القانون�ة. هذە المعلومات ال تع�ب �شكل كامل أو نهايئ
ي مدينة ني��ورك. 

ف والقواعد المتعلقة باإلسكان �ف  عن جميع الواجبات الخاصة بالمالك والمستأج��ن ف�ما يتعلق بالقوانني
 ____________________________ __________________________________________________ 

 
ي عام 

مخالفة لمالك العقارات �سبب التقاعس عن إ�مال  700ما ي��د عن  HPD، أصدرت إدارة 2020�ن
مخالفة �سبب عدم االحتفاظ بالسجالت المتعلقة  700اإلخطار السنوي والفحص السنوي، وأ��� من 

بالدهان المحتوي ع� الرصاص.  قد تؤدي هذە المخالفات إ� إجراء عمل�ات فحص ع� مستوى المبىن 
المتعلقة بمخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص والمخالفات المرتكبة عند تناوب للوقوف ع� المخالفات 

ي حالة بقاء مخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص 
تب عليها مسؤول�ة للمبىن الخاص بك �ن السكان، وقد ت�ت

ي الوقت المناسب و�شكل سل�م، فستتعرض لعق��ات مدن�ة 
دون تصحيح.  إذا لم تكمل عمل�ة المعالجة �ن

 ضاف�ة و/أو تكال�ف لإلصالحات الطارئة.  إ
 

ي فهم االمتثال، ُير�� ز�ارة 
ي إلدارة للحصول ع� معلومات مفصلة والمساعدة �ن

وين من  HPDالموقع اإلل��ت
ات المتعلقة بالدهان المحتوي ع� الرصاص فضً�  نت واالطالع ع� الن�ش أجل استعراض الندوات ع�� اإلن�ت

 عن مراجعة المعلومات الواردة أدناە. 
 

 اإلخطار السنوي والفحص 
 

ي القانون المح�ي رقم  
ف ببعض األ�شطة �شأن الد1(القانون المح�ي رقم  2004لسنة  1�قت�ف هان المحتوي ع� ) ق�ام المال�ني

ا أن �حتفظوا �سجالت هذە األ�شطة لمدة ال تقل عن  ف أ�ض� ا  10الرصاص. و�جب ع� المال�ني ا من -سنوات، و�جب عليهم أ�ض�  بدء�
ي  تقد�م شهادة ع� االمتثال لهذە األ�شطة كجزء من التسج�ل السنوي للعقار.  -2020عام شهر مايو 

فرض عق��ات شد�دة �ن
ُ
قد ت

 حالة عدم إجراء هذە األ�شطة واالحتفاظ بهذە السجالت. 
 

ف   ة بني ي ُبن�ت قبل عام يناير 16يناير و 1خالل الف�ت ف  1960، ُ�طلب من مال�ي العقارات متعددة المسا�ن اليت ة ما بني ي الف�ت
 1960(أو �ف

�ةإذا كان المالك �علم بوجود دهان قائم ع� الرصاص) 1978و ف إ� كل مستأجر ) اإلسبان�ةو  ، أن �قوموا بتسل�م إخطار سنوي (باإلنجل�ي
اير.  15وأن �جمعوا اإلخطار بعد إ�ماله من قبل المستأج��ن بحلول   ف�ب
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 ما هو اإلخطار؟ 

ي ذلك األطفال  •
�طلب اإلخطار السنوي من المستأجر ال�شف عما إذا كان هناك طفل دون سن السادسة �ق�م (بما �ف

ي  الذين ي وحدة المسكن.  10�ع�شون أو �قضون �شكل روتييف
ا) �ف  ساعات أو أ��� أسبوع��

ف استخدامهما. وتحتاج فقط إ� تقد�م إحداهما. وتجمع إحدى  • وهناك �سختان من اإلخطار السنوي �مكن للمال�ني
ف "إخطار بمخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص و�خطار �شأن واق�ات النوافذ"، أما النس خة الثان�ة فتتضمن النسختني

 "إخطار بمخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص": 
o "إخطار سنوي بعنوان "احم طفلك من التسمم بالرصاص وسقوط النوافذ )Proteja a su Nino del 

)Envenenamiento por Plomo y de las Caidas por las Ventanas Notificacion Annual 
o استفسار بخصوص األطفال -وي للوقا�ة من مخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص اإلخطار السن 

)-PinturaPara Medidas de Precaucion con los Peligros de Plomo en la  AnnualAviso 
)Encusta Respecto al Nino 

 
ف ل�ل منهما) حيت  • ف (أي �سختني �ة واإلسبان�ة ع� األقل و�نسختني ف ف اإلنجل�ي �جب تقد�م اإلخطار للمستأجر باللغتني

 يتمكن المستأجر من االحتفاظ بنسخة و�عادة �سخة إ� المالك. 
ع� علم بمكان إعادة هذا اإلخطار، واحتفظ  احتفظ باألدلة ع� تقد�م هذا اإلخطار، والتأ�د من أن المستأج��ن •

 باإلخطار المكمل الذي تم استالمه من المستأجر. 
 

 ما الذي �حدث إذا لم يرد المستأجر؟ 

اير، ف�جب ع� المالك إجراء عمل�ات فحص  15إذا لم �قم المستأجر ب�عادة إرسال اإلخطار بعد إ�ماله بحلول يوم  • ف�ب
ف  ة بني اير و 16للمتابعة خالل الف�ت ي  مارس 1ف��

 دون سن السادسة �ق�م �ف
ً

لمحاولة التحقق مما إذا كان هناك طف�
ي فيها مدة ت��د عن 

. �جب ع� المالك أن �حتفظ �سجالت  10الوحدة السكن�ة أو �ق�ف ي ا �شكل روتييف ساعات أسبوع��
ي أجراها للتواصل مع المستأجر من أجل إجراء التحقيق.   توثق المحاوالت اليت

تلم المالك من المستأجر اإلخطار الُم�تمل، وكان ال �ستطيع التحقق من وجود طفل دون سن السادسة بناًء إذا لم �س •
 DOHMH( رة الصحة والسالمة العقل�ةإدا ع� تحق�قات المتابعة هذە، �جب ع� المالك إخطار

ً
 بعدم ) كتابة

�د إ� العنوان  DOHMHو�جب إرسال إخطار المالك إ� إدارة   استالم اإلخطار مرة أخرى من المستأجر.  عن ط��ق ال�ب
 :  التا�ي

Department of Health and Mental Hygiene — Healthy Homes 
125 Worth Street, Sixth Floor, CN58 

New York, NY 10013 
 

 لماذا �حتاج المالك إ� جمع هذە المعلومات؟
 

هذا اإلخطار مهم ألنه �حدد المكان الذي �جب ع� المالك أن �جري ف�ه األ�شطة األخرى المطل��ة بموجب القانون  •
ا فحص كل الوحدات 1المح�ي رقم  ف أ�ض� ي تم ، مثل التحقيق السنوي واتباع ممارسات العمل اآلمن. و�تعني السكن�ة اليت

 التحقق من إقامة طفل فيها حسب التع��ف الوارد أعالە؛ للتحقق من مخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص. 
ي إلدارة  9201الخاصة �شهر د�سم�ب  اإلحاطة اطلع ع� •

ويف للحصول ع� م��د من  HPDالمنشورة ع� الموقع اإلل��ت
ي �ق�م  ي الوحدات واألبن�ة اليت

المعلومات حول التحقيق السنوي المطلوب لمخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص �ف
 فيها طفل دون سن السادسة وممارسات العمل اآلمنة. 
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ء؟ ي
 ك�ف �مكن للمالك تتبع كل �ش

 
ف ع� توثيق إرسال اإلخطار أو استالمه مرة أخرى أو عمل�ات التفقد  HPDلقد وضعت إدارة  • نماذج لمساعدة المال�ني

ي إعادة إرسال اإلخطار: راجع
ي حالة إخفاق المستأجر �ف

ي أج��ت �ف عّينة النماذج المخصصة لالمتثال  للمتابعة اليت
 . بتقد�م اإلخطار السنوي

ي توثيق الفحوصات السن��ة: راجع HPDلقد وضعت إدارة  •
عينات من نماذج االمتثال  نماذج لمساعدة المالك �ف

 . للفحص السنوي
 ______________________________________________________________________________ 

ن   تدقيق سجالت المال�ني

ي السكن�ة المتعددة المبن�ة قبل عام  HPDتحدد إدارة 
ي الفئات المحددة بالقانون)  1960المبايف

ي ستخضع إلجراءات التدقيق (�ف اليت
ي  HPDمبيف سن��ا بناًء ع� سجالت  200 وستصدر أمر تقد�م السجالت إ� عدد ال �قل عن  ي السكن�ة المتعددة اليت

وكذلك إ� المبايف
ي من  DOHMHقررت فيها إدارة 

بوجود مخاطر متعلقة بالدهان المحتوي ع� الرصاص ب�حدى الشقق عند االستجابة لطفل �عايف
ي الدم. 

 ارتفاع مستوى الرصاص �ف

ي غضون 
ا من الطلب:  45وسيتطلب أمر تقد�م السجالت من مال�ي العقارات أن �قدموا المستندات التال�ة عن عقارهم �ف  يوم�

 اإلخطارات السن��ة وجمعها؛�سخ من سجالت توز�ــــع   •
 �سخ من سجالت عمل�ات الفحص السن��ة الُم�تملة؛  •
�سٌخ من سجالت العمل الذي تم إجراؤە من أجل تصحيح مخالفات مخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص المفتوحة أو   •

 غ�ي المعتمدة، بما يتضمن توثيق ممارسات العمل الُمتبعة؛
ة الدهان المحتوي ع� الرصاص أو الدهان المحتوي ع� مادة �سخ من سجالت العمل غ�ي الُمخ  • الف الذي أدى إ� بع��

، بما يتضمن  ي المنطقة المشاع من المبيف
ي �ق�م بها طفل أقل من ست سنوات أو �ف ي الوحدات السكن�ة اليت

رصاص مجهولة �ف
بعة؛  توثيق ممارسات العمل الُمتَّ

ي تم إجراؤه  • ة اإلشغال بأي وحدة من الوحدات المستقبلة لمستأج��ن �سخ من سجالت جميع األعمال اليت ا عند انتهاء ف�ت
 جدد، بما يتضمن توثيق ممارسات العمل الُمتبعة ونتائج اختبارات إزالة الغبار الملوث بالرصاص. 

ي الوحدات  •
ف إ�مال �سخ من السجالت المخصصة للتحقيق بخصوص وجود مخاطر الدهان المحتوي ع� الرصاص �ف يتعني

ي الوحدة (أيهما كان  2025أغسطس  9ن�ة بحلول السك
ء طفل تحت سن ستة أعوام لإلقامة �ف ي ي حالة م�ب

أو خالل عام �ف
 أقرب). 

 
ا �سلسلة من اإلفادات المطلوب إ�مالها.  وستصُدر ضد مالك العقار الذي يتقاعس عن الرد  كما س�صدر أمر تقد�م السجالت مصح���

فئة "ج" �شكل فوري، وقد يتعرض لمخالفات أخرى.  وسيتعرض مال�و العقارات لغرامة مال�ة ع� أمر تقد�م السجالت مخالفة من ال
ا لعق��ات مدن�ة عن  5000دوالر وال ت��د عن  1000ال تقل عن  ا أ�ض� ي حالة إصدار هذە المخالفة. و�كون مالك العقار معرض�

دوالر �ف
ة اإلشغال. حاالت التقاعس عن إجراء الفحص واإلخطار السنوي وحاالت الت  قاعس عن إجراء األ�شطة المطل��ة عند انتهاء ف�ت

 ______________________________________________________________________________ 
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