
 

 2022مارس 

THE CITY OF NEW YORK   
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT   
OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  

 
ة مقدمة إىل مالك العقارات   2022مارس  –نشر

 
 أعزاءنا مالك العقارات، 

  
( تحديثات  Department of Housing Preservation and Development, HPDتقدم إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها )

ي السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة المساكن  
يعات والمعلومات الجديدة حول المواد والموارد المتاحة لمالك المبان  دورية بشأن التشر

ي والية نيويورك وقواعد المدينة األخرى ذات الصلة. ُيرجى زيارة  
 
ي مدينة نيويورك وقانون المساكن ذات الوحدات المتعددة ف

 
الموقع  ف

ي إلدارة 
ون  ات السابقة( بلغات أخرى.   HPDاإللكتر ة )والنشر  لقراءة هذه النشر

  
ا لتقديم المشورة القانونية. هذه المعلومات ليست  

ً
 أو  هذا المنشور مخصص ألغراض تقديم المعلومات فقط، وليس ُمعد

ا
ا كامًل

ً
بيان

ي مدينة نيويورك. 
 نهائًيا بجميع واجبات مالك العقارات والمستأجرين فيما يخص القواني   والقواعد المتعلقة باإلسكان ف 

 

 

ات اإلعفاء من الرصاص:   تذكير
 

مع استخدام اختبار الطالء المحتوي   2004لعام    1آخر تاري    خ لتقديم طلب اإلعفاء من القانون المحلي رقم   2022مارس  1كان 
  1اآلن فقط طلبات اإلعفاء من القانون المحلي رقم   HPD. وتقبل إدارة 2مجم/سم 1.0عل الرصاص الُمجرى عند مستوى اختبار  

 . 2مجم/سم 0.5مع استخدام اختبار الطالء المحتوي عل الرصاص الُمجرى عند مستوى اختبار   2004لعام  
 

ي 
 للقانون المحىلي رقم  2021ديسمتى   1ف 

ا
ي تبنتها إدارة الحفاظ عىل المساكن وتطويرها   2019لعام  66، وامتثاًل

(،  HPD)والقواعد التر
ي القانون المحىلي 

ي   2004لعام   1تم تعديل تعريف الطالء المحتوي عىل الرصاص ف 
ي مرحلة الطفولة ف 

)قانون منع التسمم بالرصاص ف 
حسب ما يحدده التحليل المعمىلي أو أداة    أو أكي   2مجم/سم 0.5مدينة نيويورك( ليصبح الطالء الذي يبلغ قياس محتوى الرصاص فيه 

مجة  XRFلسينية )فلورية األشعة ا    ( معتمدة. PCSمع صحيفة خصائص أداء )  2مجم/ سم 0.5عند مستوى عمل اختباري يبلغ ( المتى
اير   ية األمريكية عىل صحيفة 2022واعتباًرا من فتى ُمخصصتي      XRFمن أدوات    الثنتي    PCS، وافقت وزارة اإلسكان والتنمية الحض 

، يمكن  SciAps Model X-550و iken Detection Model Pb200iV؛ وهما 2مجم/سم  0.5إلجراء اختبار عند مستوى   . وبالتالي

ي مدينة نيويورك بموجب القانون المحىلي رقم   XRFاستخدام هاتي   األداتي   فقط إلجراء اختبارات 
وذلك حتر تخضع    2004لعام   1ف 
صدر لها صحي 2مجم/سم 0.5أداة أخرى مماثلة ومتاحة تجارًيا لالختبار عند مستوى 

ُ
 معتمدة عند مستوى االختبار هذا.   PCSفة  وت

 
، اطلع عىل  ة لمزيد من المعلومات عن هذا التغيت  ا بلغات أخرى عىل  2021الرصاص لشهر أكتوبر  نشر

ً
ي  المتاحة أيض

ون  الموقع اإللكتر
   األسئلة الشائعة. أو يمكنك مراجعة  HPDإلدارة 

 
 . 2مجم/سم 1.0عند تسليم وحدة معفاة بموجب مستوى االختبار   HPDيجب عليك إخطار إدارة 

 
ُيعد الغًيا وال يعمل به   2مجم/سم 1.0ُمنح لوحدة سكنية بموجب مستوى االختبار   2004لعام  1أي إعفاء من القانون المحىلي رقم 

ي إدارة 2021ديسمتى   1الوحدة بعد  بدًءا من أول تسليم لتلك
. يجب عىل المالك  HPD، ويجب عىل المالك اإلبالغ عن هذا التسليم ف 

ا متاح بلغات أخرى عىل ال اإلقرار المشفوع بقسماإلبالغ عن التسليم باستخدام 
ً
ي إلدارة مطلوب، وهو أيض

ون  توفر  ي . HPDالموقع اإللكتر
ي 
 األسئلة الشائعة. المزيد من المعلومات ف 

 
 التسليم 

ي الوحدات الشاغرة 
 
 إكمال العمل المطلوب ف

ي إحدى الوحدات السكنية )يشار إل ذلك " 
ي المشيدة قبل عام "(، يتعي   عىل مبالتسليمعندما يتغت  المستأجرون ف 

  1960الك المبان 
إكمال إجراءات خاصة بالطالء المحتوي عىل الرصاص تركز عىل جعل الوحدة آمنة للمستأجر الجديد   1بموجب القانون المحىلي رقم  

ي الوحدات المش 
ا ف 
ً
ل الوحدة )بغض النظر عما إذا كان للمستأجر الجديد طفل(. يجب تنفيذ هذه األنشطة أيض

َ
ي  قبل أن َيشغ

يدة ف 
 عامي  

ة بي   :  1978-1960الفتر  إذا كان المالك عىل دراية بوجود طالء يحتوي عىل الرصاص. والمتطلبات هي
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ي حالة وجود مثل هذه العيوب الكامنة. وعىل   •
 
معالجة جميع مخاطر الطالء المحتوي عىل الرصاص وأي عيوب كامنة، ف

ي هذا الكشط الرطب والطالء. 
 أقل تقدير، قد يعت 

ي يوجد بها  •
اتخاذ التدابت  الالزمة إلزالة الطالء المحتوي عىل الرصاص عىل األسطح القابلة للمضغ من ِقبل الطفل التر

 دليل لعالمات أسنان، أو تغليف السطح بغالف صلب مقاوم للثقب. 

جميع األبواب  اتخاذ التدابت  الالزمة إلزالة كل الطالء المحتوي عىل الرصاص الموجود عىل أسطح االحتكاك عىل   •
 وإطارات األبواب. 

اتخاذ التدابت  الالزمة إلزالة كل الطالء المحتوي عىل الرصاص الموجود عىل أسطح االحتكاك عىل جميع النوافذ أو اتخاذ  •
لقات بديلة للنوافذ عىل أسطح االحتكاك.  كيب قنوات أو مت    التدابت  الالزمة لتر

ي الوحدة السكنية مستوية وقابلة للتنظيف. جعل جميع األرضيات غت  الُمغطاة وعتبات الن •
 
 وافذ وآبار النوافذ ف

 
ويجب القيام بها من ِقبل مقاول معتمد عىل نحو مالئم. بعد أي من األعمال    ممارسات العمل اآلمنيجب إجراء جميع األعمال باتباع 

ا إجراء مسح للغبار بواسطة طرف ثالث ال عالقة له بالما 
ً
لك أو المقاول الذي أجرى عمليات اإلصالح أو إزالة  المذكورة أعاله، يجب أيض

جريت عملية إزالة الطالء من أسطح االحتكاك الخاصة باألبواب والنوافذ بشكل صحيح وتم توثيقها، فلن يلزم القيام بها  
ُ
الطالء. إذا أ

 سوى مرة واحدة.  
 

 تذكير اإلخطار السنوي المتعلق بالرصاص 

نوي المكمل من المستأجر ولم تتمكن من تحديد ما إذا كان هناك طفل مقيم دون سن السادسة  قد تلقيت اإلخطار الس إذا لم تكن 

ا إخطار إدارة الصحة والسالمة العقلية  مارساألول من بحلول 
ً
د للمتابعة، يجب عىل المالك أيض

ّ
ا إل عمليات التفق

ً
، استناد

(Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH  ا
ً
 بأنه لم يتم استالم أي إخطار من المستأجر )يجب أيض

ا
( كتابة

ي إرسال إشعار المالك الموجه إل 
:   DOHMHعىل المالك االحتفاظ بنسخة من هذا اإلخطار(. ينبغ  يد إل العنوان التالي  عتى التى

Department of Health and Mental Hygiene — Healthy Homes 

125 Worth Street, Sixth Floor, CN58 

 New York, NY 10013 

 

 

 (  AEPبرنامج التنفيذ البديل )
 

ي  ذات األوضاع شديدة السوءالعديد من الوحدات السكنية  HPD، اختارت إدارة 2022يناير  31اعتباًرا من 
 
برنامج  للمشاركة ف

نامج AEP)  التنفيذ البديل ي المختارة لير
نامج.  الخروج وإبالغهم بكيفية  AEP(. تم إخطار مالك العقارات ومديري المبان  إذا    من الير

ا 
ً
باستخدام   HPDصفحة الويب الخاصة بإدارة زيارة لالمبن  الخاص بك أم ال، فتوجه  اختيار مما إذا كان قد تم لم تكن متأكد

ي برنامج 
 
ي المحددة للمشاركة ف

 .  2022لعام    AEPالرابط أعاله لالطالع عل قائمة المبان 
 

ي التشتمل معايت  االختيار عىل عدد 
قانون صيانة المساكن  ل تنطوي عىل مخاطر فورية  مخالفات من الفئة "ب" الخطرة والفئة "ج" التر

وط المؤهلة إل  HPDومقدار رسوم اإلصالحات الطارئة المتكبدة نتيجة للعمل الذي تقوم به إدارة  ي تصحيح الشر
. وقد يؤدي اإلخفاق ف 

ي 
ة. عند اختيارك للمشاركة ف  نامج، يخضع المبت     تكبد رسوم اإلصالحات الطارئة، والحجز عىل الممتلكات، وفرض رسوم كبت  هذا التى

ة. وستحول المحافظة عىل دقة سجل    لألنظمة ورسوًما كبت 
ا
لعمليات تفتيش متكررة، وإصدار أوامر تصحيح تتطلب استبداًل

نامج. إذا تم اختيار المبت  الخاص بك لهذا   المخالفات وتصحيح المخالفات من الفئة "ج" دون اختيار المبت  الخاص بك لهذا التى
نامج التى   .   8262-863-212عىل الرقم    AEPنامج، ُيرجى االتصال بتى

 

 

 طلب إلغاء المخالفات:  بتذكير 
 

 المحدث.   طلب إلغاء المخالفات، يجب تقديم الطلبات الجديدة باستخدام نموذج 2022اعتباًرا من يناير 
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ي يمكن لمالك العقارات استخدامها إلزالة مخالفة قديمة إذا تم تصحيح 
،  الحالة محل المخالفةطلب إلغاء المخالفات هو العملية التر

 تاري    خ الشهادة قد تم تجاوزه.  لكن يكون  
 

ات المحدثة، ُيرجى مراجعة  ة للحصول عىل المزيد من المعلومات حول التغيت   .  2022  شهر يناير نشر
 

 

نت ندوات "التخلص من   الرصاص" عير اإلنير
 

نتأن تساعدك  يمكن  ي معرفة المزيد حول مسؤولياتك   HPDالمقدمة من إدارة  سلسلة ندوات "التخلص من الرصاص" عير اإلنير
 
ف

اماتك بموجب القانون المحىلي رقم  )القواني   والقواعد الخاصة بالطالء المحتوي عىل الرصاص(.   2004لعام   1  والتر 
 

نت:   HPDإذا فاتتك ندوة إدارة  دليل المالك لمتطلبات اإلعفاء الخاصة بالطالء المحتوي عل الرصاص   تم اآلن نشر  عتى اإلنتر
ي   وعملية التقدم بطلب
 
اير   24ف  .  بنا عىل صفحة الويب الخاصة  2022فتى

 
ات القادمة.   قب النشر نت، فتر  إذا كنت مهتًما باالنضمام إل البث المباشر لهذه الندوات عتى اإلنتر

 

 

 تذكير السالمة من الحرائق
 

 المبنى، أنحاء جميع في  النار انتشار منع في تساعد أن فهي بإمكانها أبًدا اإلغالق ذاتية  األبواب إعاقة عدم ينبغي
 اإلغالق من تتمكن حتىمقيدة بالنسبة للجميع  وغير اإلغالق ذاتية األبواب جميع أن من التأكد العقارات مالك من ويطلب 

 :اإلغالق ذاتية التالية األبواب تكون أن يلزم المتعددة، السكنية الوحدات  أنواع جميع في. األوقات جميع في ذاتيًا

 أبواب مدخل المبت   •

 أبواب مدخل الوحدة  •

 أبواب سلم الحرائق  •

 أبواب برج مقاومة الحرائق  •

 الفواصل اإلنشائية أبواب  •

 أبواب خزانة أنابيب التخلص من القمامة •

ي  خرى األ بواب األ  •
، مناطق المرآب، إلخ( تصل إل التر  القاعة/الساللم العامة )المساحة التجارية بالمبت 

 

ي األشهر   HPDستشارك إدارة 
 
 حول مسؤولياتك بصفتك مالك العقار ف

ا
ي مدينة نيويورك معلومات أكي  تفصيًل

 
وإدارة اإلطفاء ف

، يمكنك العثور عل موارد إلرشادك ومعلومات حول السال  ي الوقت الحاىلي
 
 مة من الحرائق عل المقبلة.  ف

/https://www.fdnysmart.org/resources . 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/jan-2022-maintenance-bulletin.pdf
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