
 
 

 ) إلى مالكي العقاراتHPDمن إدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا ( 2019إخطار أبریل 
 
 
 

) بشكل دوري Housing Preservation and Development, HPDتقوم إدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا (
تحدیثات حول التشریعات والمعلومات الجدیدة حول المواد والموارد المتاحة لمالكي المباني السكنیة لدعم االمتثال بتقدیم 

 لقانون صیانة المساكن بمدینة نیویورك وقانون المساكن المتعددة بوالیة نیویورك.
 

 
 

إعادة التفتیش والتحدیثات المتعلقة بمسببات یقدم ھذا البرید اإللكتروني معلومات عن التزامات مالك العقار بشأن عملیات 
والمعلومات ذات الصلة  of 2018 Local Law 55؛ إلیھا أیًضا باسم العفن واآلفات الحساسیة في األماكن الداخلیة (یشار

المتعلق بالغبار الملوث   Local Law 1 of 2004)؛ والتعدیل على Local Law 111 of 2018( الغلقباألبواب ذاتیة 
 بالرصاص.

 

ھذا اإلخطار ألغراض إعالمیة فقط وال یُقصد بھ تقدیم المشورة القانونیة. ھذا اإلخطار لیس تقریًرا كامًال أو نھائی�ا لجمیع یعد 
 بالقوانین والقواعد المتعلقة باإلسكان في مدینة نیویورك.واجبات المالك والمستأجرین فیما یتعلق 

 
 مسببات الحساسیة في األماكن الداخلیة (العفن واآلفات)

 
ملكون مساكن متعددة فحص الوحدات سنوی�ا بحثًا الذین یالعقارات  ، یلزم مالكي Local Law 55 of 2018طبقًا للقانون 

عن عفن ظاھر والفئران والصراصیر والجرذان (مخاطر مسببات الحساسیة في األماكن الداخلیة)، وتصحیح ھذه الحاالت 
ا ) ومعاییر العمل الدنیا المنصوص علیھ2018( 55باستخدام ممارسات العمل اآلمنة كما ھو محدد في القانون المحلي رقم 

 Article 32 of the New York State Labor Law.في 
 

یجب أن یكون مالكو العقار على درایة بأن الفشل في تصحیح مخالفات العفن من الفئة أ أو الفئة ب والتصدیق على تلك 
بإصدار مخالفات محدثة. ھذا یعني أن مخالفة الفئة أ غیر المصدقة ستصبح مخالفة  HPDقیام إدارة  اإلصالحات قد ینتج عنھ

من الفئة ب، مما یزید من العقوبات المدنیة المحتملة المتعلقة بالمخالفات. بالمثل، قد ینتج عن مخالفات الفئة ب غیر المصدقة 
إذا فشلت في إجراء التصحیح في  HPDالح طارئ بواسطة إدارة إصدار مخالفة من الفئة ج، مما قد یؤدي إلى نشاط إص

بل التصدیق على ذلك التصحیح بشكل مناسب للتأكد من عدم  المخالفات،تصحیح ھذه فقط  المھم لیسالوقت المناسب. من 
 لمخالفات إضافیة. HPDإصدار إدارة 

 
في وحدة بھا  1960ى سكني یرجع لما قبل عام عالوة على ذلك، إذا تم العثور على عفن موجود على سطح مطلي في مبن

طفل یقل عمره عن ست سنوات، وكان الطالء متھالًكا، یجب علیك تكلیف شركة متخصصة في تقلیل نسبة الرصاص والتي 
تحمل رخصة إلصالح العفن بمعالجة حالة العفن وأي سبب كامن ما لم یكن لدیك مستندات تدعم عدم وجود طالء یحتوي 

 على ھذا السطح. على الرصاص
 

 أفضل طریقة لمنع العفن واآلفات ھي منع أو معالجة حاالت التسرب والرطوبة التي تجذب اآلفات وتسمح بنمو الرطوبة.

https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll55of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll55of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll111of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-local-local1-2004.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll55of2018.pdf
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/


 

للقیام بتنزیل اإلخطارات والنشرات المطلوبة، ولمعرفة المزید عن التزامات المالك لتصحیح مخاطر مسببات 
 األماكن الداخلیة بما في ذلك اآلفات، یُرجى زیارة:الحساسیة في 

hazards.page-allergen-https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor 
 

 یتعلق بمقاولي عالج العفن المرخصین، یرجى زیارة: لمعرفة المزید عن معاییر العمل الدنیا الالزم توفرھا فیما
 https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article- 32/ 

*** 
 
 

 الغلقاألبواب ذاتیة 
 

بموجب القانون الحالي، یتعین أن تكون األبواب التي توفر الوصول إلى الممرات الداخلیة (أي الرواقات) والساللم في 
). قد یختار مالكو العقار تزوید األبواب المبنى الخارجیةأبواب الشقق وأبواب  (بما في ذلك الغلقالمساكن المتعددة، ذاتیة 

بأجھزة مثل أجھزة إغالق األبواب العلویة، أو وحدات إغالق األبواب القویة، أو وحدات إغالق أبواب من خالل تركیب 
في منع انتشار الحریق  الغلقبواب ذاتیة بحالة جیدة. تساعد األ الغلقزنبرك في األرضیة. یجب أن تبقى جمیع األبواب ذاتیة 

 وإلحاق أضرار إضافیة بالممتلكات بما في ذلك الوحدات السكنیة األخرى.
 

، سیتم اعتبار عدم القیام بتركیب أبواب ذاتیة  Local Law 111 of 2018، وفقًا لقانون 2019یونیو  13ابتداًء من 
إذا  HPDكما ھو مطلوب بمثابة مخالفة خطیرة على الفور (الفئة ج) وسیؤدي إلى إجراء إصالحات طارئة من قبل  الغلق

سیتم محاسبة مالك العقار  في الوقت المناسب. HPD وتصدیق التصحیح إلى یوًما  21فشل مالك العقار في االمتثال خالل 
على اإلصالحات. إذا لم یقم المالك بالسداد، فستقدم المدینة طلب وضع العقار تحت الرھن الضریبي. وسیدر الرھن 

الضریبي فائدة وقد یتم بیعھ و/أو الحجز علیھ لتحصیل المبلغ المستحق. باإلضافة إلى ذلك، قد یتحمل مالك العقار أیًضا 
 ق بعدم االمتثال.عقوبات مدنیة تتعل

 
، یتعین على مالكي العقارات نشر إشعارات لتوجیھ  Local Law 115 of 2018یرجى مالحظة أنھ وفقًا لقانون 

 المستأجرین بضرورة إغالق أبوابھم عند الھروب من الحریق.
 

 HPDللمزید من المعلومات حول متطلبات السالمة من الحرائق األخرى، یرجى زیارة صفحات الویب الخاصة بإدارة 
 HPDالخاصة بإدارة  نشرة السالمة من الحرائق . یمكنك أیًضا مشاھدة كاشفات الدخانوأغطیة مقبض الموقد بشأن 

 لمبنى السكني الخاص بك.لمعرفة المزید حول كیفیة منع الحرائق في ا
 

*** 
 
 
 

 الغبار الملوث بالرصاص
 

قد یتسبب التسمم الناجم عن الطالء الذي یحتوي على مادة الرصاص في إحداث مشكالت في نمو األطفال الذین عمرھم أقل 
 ، أو1960مالكي العقارات للمباني التي بنیت قبل عام  Local Law 1 of 2004من ست سنوات. یلزم القانون 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll111of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/local-law-115-2018.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Owners/fire-safety-landlord.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-local-local1-2004.pdf


، تحدید ومعالجة مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص في الشقق 1978و 1960المباني التي بنیت بین عامي 
 التي یقیم فیھا طفل دون سن السادسة.

 
بعد االنتھاء من أعمال تقلیص الطالء المحتوي على الرصاص، یجب إجراء عملیة إزالة للغبار وفقًا لما ھو مطلوب لضمان 

 مفوض إدارة، أو أمر من HPDعدم وجود غبار لطالء محتٍو على الرصاص. ھذا مطلب سواء أكان استجابة لمخالفة إدارة 
) من أجل تغییر الطالء أو القیام Department of Health and Mental Hygieneالصحة والسالمة العقلیة (

حیث ینطبق االفتراض  1960بأعمال اإلصالح غیر الناتجة عن المخالفات أو أعمال التجدید في مبنى تم بناؤه قبل عام 
 بوجود طالء محتٍو على الرصاص وطفل عمره أقل من ستة أعوام.

 
ي أي اختبارات إلزالة الغبار تم إجراؤھا وفق معاییر اإلزالة الجدیدة المدرجة أدناه ، یجب أن تف2019یونیو  11اعتباًرا من 

 لضمان عدم وجود غبار محتٍو على الرصاص. تم تخفیض مستویات الغبار المرتبط بالرصاص على النحو التالي:
 

 المعاییر الجدیدة المعاییر الحالیة المنطقة
 دم مربعمكج / ق 10 مكج / قدم مربع 40 الطوابق

 مكج / قدم مربع 50 مكج / قدم مربع 250 عتبات النوافذ
 مكج / قدم مربع 100 مكج / قدم مربع 400 الفتحات الموجودة عند النوافذ 

 

 
 

یرجى مالحظة أن جمیع األعمال التي تھدف إلى معالجة مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص یجب أن یتم تنفیذھا 
) ویجب أن یتبعھا إجراء اختبار مسح الغبار بواسطة EPAمن وكالة حمایة البیئة ( صحیح بشكلبواسطة مقاول معتمد 
. یجب االستمرار في مسح الغبار والتنظیف إلى أن یشیر مسح الغبار لكل منطقة إلى عدم بشكل صحیحطرف مستقل معتمد 

العمل. سوف یعرف المقاول المؤھل المتطلبات، ولكن من المھم أن  بعد إكمالوجود غبار رصاصي فوق المستوى المحدد 
یونیو أو بعده والتي  11تكون على درایة بھا. إن تقدیم مستویات إزالة الغبار الختبارات الغبار التي تم إجراؤھا في یوم 

 .HPDتتجاوز المستوى األقصى الجدید سیؤدي إلى رفض إعطاء تصدیق 
 

ات المالك في معالجة مخاطر الطالء المحتوي على الرصاص بما في ذلك إزالة الغبار، یرجى لمعرفة المزید عن مسؤولی
 Paint.page-Based-https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead زیارة:

 

*** 
 
 
 

 مسؤولیاتك كمالك عقار، یرجى زیارة:لمعرفة المزید عن 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner.page 

 

قارات، یرجى لمعرفة المزید عن التسجیل والالفتات واإلشعارات المطلوب نشرھا أو تقدیمھا أو توزیعھا من قبل مالكي الع
 signage.page-https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/required زیارة:

https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/required-signage.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/required-signage.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/required-signage.page
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