
 إلى أصحاب العقارات HPDمن  2019ینایر  إخطار

 Localھذا البرید اإللكتروني تذكیر ألصحاب العقارات حول مسؤولیاتھم المتعلقة باالمتثال لمخاطر مسببات الحساسیة (
Law 55 of 2018) واإلبالغ عن نشاط بَّق الفراش ،(Local Law 69 of 2017الموقد  )، وتوفیر أغطیة مقبض

)Local Law 117 of 2018 .( 
 

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

 
 مخاطر مسببات الحساسیة (العفن واآلفات)

 
یلزم على أصحاب العقارات الذین یملكون مساكن متعددة فحص الوحدات سنوی�ا بحثًا  ،Local Law 55 of 2018طبقًا 

 الداخلیة)، وتصحیح ھذه الحاالت  ماكنفي األ عن عفن مرئي والفئران والصراصیر والجرذان (مخاطر مسببات الحساسیة
) ومعاییر العمل الدنیا المنصوص علیھا 2018( 55العمل اآلمنة كما ھو محدد في القانون المحلي رقم  باستخدام ممارسات

 من قانون العمل في والیة نیویورك. 32في المادة 
 

ة بمخالفات إدارة المحافظة على المساكن وتطویرھا االعتماد الخاصومتطلبات  یرجى مالحظة أن الجداول الزمنیة للتصحیح 
)HPD المخالفة بعنایة. باإلضافة إلى  إخطار) التي تم إصدارھا لھذه الحاالت قد تغیرت أیًضا؛ لذا یرجى مراجعة جمیع حزم

لالطالع على "المخطط الزمني  HPDالتابعة لـ  الداخلیة في األماكن صفحة مخاطر مسببات الحساسیةذلك، یمكنك زیارة 
لمعرفة الوثائق المناسبة  ئق االعتماد الخاصة بالعفن""إتمام وثا HPDباستخدام دلیل  وننصحك للتصحیحات واالعتماد".  

 الالزمة العتماد مخالفة بشكل صحیح. 
 

Local Law 61 of 2018  ان ومعالجان للعفن) عندما یُعالج مالك (مقیِّم بمھنیَّْیِن مرخَصْیِن مستقلَّْینِ یتطلب االستعانة
أقدام مربعة (سواء تم أو لم یتم العمل وفقًا للمخالفات).  10عن  تزید مساحتھ وحدات أو أكثر عفنًا  10مبنى مكون من 

باإلضافة إلى ذلك، یجب على الشخص الذي یحمل ترخیص عالج العفن تقدیُم خطة عمل عالج العفن إلى إدارة حمایة البیئة 
ي مدینة نیویورك. ویجب على الشخص الحاصل على ترخیص تقییم العفن تقدیُم نموذج تقییم ما بعد المعالجة وشھادة اعتماد ف

أیًضا. یجب أن یزودك مقاولو عالج العفن بإیصاالت تقدیم ھذه المستندات، ویُطلب منك تقدیمھا  DEPبعد عالج العفن إلى 
 . HPDعند اعتماد تصحیح مخالفة 

 
 البحث عن مقاولي عالج العفن المرخصین في منطقتك من خالل زیارة: یمكنك

 https://www.labor.ny.gov/workerprotection/safetyhealth/mold/licensed-mold-
contractors-search-tool.shtm.  

 
 

 في األماكن والنشرات المطلوبة، ولمعرفة المزید عن التزامات المالك لتصحیح مخاطر مسببات الحساسیة اإلخطاراتلتنزیل 
  hazards.page-allergen-https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor. الداخلیة، یُرجى زیارة:

 
 لمعرفة المزید عن معاییر العمل الدنیا الالزم توفرھا فیما یتعلق بمقاولي عالج العفن المرخصین، یرجى زیارة:

.32/-york/2015/lab/article-https://law.justia.com/codes/new  
 

 بَّق الفراش
 

لجمیع الوحدات  لتقریر السنوي لبَّقِ الفراشا، یتعین على مالكي المساكن المتعددة تقدیم Local Law 69 of 2017بموجب 
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إلكترونی�ا. ویلخص ھذا التقریر تاریخ اإلصابة ببَّقِ الفراش في المسكن متعدد الوحدات.  HPDالسكنیة على أساس سنوي إلى 
 ویتعین على مالك العقار تقدیم معلومات حول أربعة عناصر:

 عدد وحدات المبنى؛  .1
 ّقِ الفراش؛عدد الوحدات الموبوءة ببَ  .2
؛ .3  عدد الوحدات التي استُخدمت فیھا تدابیر القضاء على البَّقِ
 القضاء علیھ.بیر اتدذ تخاابعد ببَّقِ الفراش صابتھا ات المعاد إلوحدد اعد .4

اإللكتروني. یجب عند تقدیم "تقریر بَّقِ الفراش السنوي"، یتلقى مالك العقار إیصال تقدیم تقریر بَّقِ الفراش السنوي عبر البرید 
 نشر إیصال تقدیم التقریر ھذا في منطقة مشاع، أو تقدیمھ للمستأجرین عند تجدید عقد اإلیجار أو البدء في عقد إیجار جدید.

الصحة والصحة العقلیة في مدینة نیویورك، یوفر إدارة  ا من إخطارً  توزیع إیصال التقدیم أو نشرهیجب أن یشمل أیًضا 
 معلومات حول الوقایة من بَّقِ الفراش والكشف عنھ وإزالتھ. 

 
 . 2018حتى نوفمبر  2017فترة اإلبالغ الُمغطاة من نوفمبر 

 
للتأكد من أنھ یمكن للمالك التسجیل للطلب، ثم إكمال  بوابة بَّقِ الفراشنحن مستمرون في إجراء تحسینات على  مالحظة:

تقدیمھم. وإذا لم تتمكن من التقدیم قبل الیوم، یرجى المحاولة مرة أخرى. تمت إضافة توضیحات وإرشادات جدیدة. الحظ أنھ 
)، حالیا الموجودة  eCertificationأو  PROSدید لھذا الطلب (ال یمكنك استخدام حسابات یجب إنشاء حساب مستخدم ج

وأنھ یجب علیك تأكید تسجیل حساب المستخدم الخاص بك عن طریق الرد على رسالة تأكید البرید اإللكتروني الخاصة بمكتب 
 . HPDاإلنفاذ التابع لـ 

 
 عن بَّقِ الفراش، یرجى زیارة:اإلبالغ متطلبات  لمزید من المعلومات حول 

.https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/bedbugs.page  
 

 الموقد مقابض أغطیة 
 

)، یجب على مالك Local Law 117 of 2018( §27- 2046، وبموجب القانون اإلداري 2018دیسمبر  5اعتباًرا من 
الموقد الذي یعمل بالغاز في األماكن  مقابض المسكن المتعدد الوحدات أو شقة أو وحدة تعاونیة یشغلھا مستأجر توفیُر أغطیة 

لمعقول أن یعلم، أن ھناك طفًال دون سن السادسة یقیم فیھا. باإلضافة إلى ذلك، یتعین على المالك التي یعلم المالك، أو من ا
 الموقد.  مقابض فیما یتعلق بتركیب أغطیة  سنوي إخطاربتزوید المستأجرین 

 
 زیارة: الموقد، یرجى مقابض اإلضافیة المتعلقة بتوفیر أغطیة  المتطلبات لمعرفة المزید عن 

.covers.page-knob-https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/stove 
 

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