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 2021نوفمبر   - نشرة إلى مالك العقارات 
 

 أعزاؤنا مالك العقارات، 
  

والمعلومات الجديدة حول المواد والموارد المتاحة لمالك  تحديثات دورية للتشريعات  ( HPD)تقدم إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها  

المباني السكنية لدعم االمتثال لقانون صيانة المساكن في مدينة نيويورك وقانون المساكن ذات الوحدات المتعددة في والية نيويورك  
 . بلغات أخرى ( والنشرات السابقة)لقراءة هذه النشرة   HPDالموقع اإللكتروني إلدارة زر . وقواعد المدينة األخرى ذات الصلة 

  
هذه المعلومات ليست بياًنا كاماًل أو نهائيًا بجميع واجبات  . هذا المنشور مخصص ألغراض معلوماتية فقط وليس ُمعًدا كمشورة قانونية

 . والمستأجرين فيما يخص القوانين والقواعد المتعلقة باإلسكان في مدينة نيويوركمالك العقارات  

 

 

 ( مفصلة أدناه)تواريخ مهمة 

 2004لعام  1تغير مستوى الرصاص في الطالء موضوع متطلبات القانون المحلي رقم  :ديسمبر 1

 ( عبر اإلنترنت)تقديم تقارير بق الفراش السنوية   :ديسمبر 31ديسمبر إلى  1من 

أعوام   6الرصاص فيما يتعلق بوجود طفل عمره أقل من الذي يحتوي على  االستفسار السنوي عن الطالء  :يناير 15بحلول 
 1960يسلَّم إلى جميع المستأجرين في المباني المشيدة قبل عام  –

يُسلَّم إلى جميع   –عاًما  11بقضبان النوافذ فيما يخص وجود طفل عمره أقل من  االستفسار السنوي المتعلق : يناير 15بحلول 
 ( وحدات أو أكثر 3المباني التي بها )المستأجرين في المساكن ذات الوحدات المتعددة 

 

 2022اإلخطارات والتفتيشات األخرى المطلوبة لعام 

 أخطار مسببات الحساسية في األماكن المغلقة

 مقابض الموقد أغطية 

 

 
 الرصاص  الطالء الذي يحتوي على  

 2004لعام   1ديسمبر سيتغير مستوى الرصاص في الطالء موضوع متطلبات القانون المحلي رقم  1بدًءا من 

 
والقواعد التي تبنتها إدارة الحفاظ على المساكن    2019لعام   66، وامتثاًًل للقانون المحلي رقم  2021ديسمبر  1في  •

الرصاص ليكون الطالء الذي يبلغ قياس محتوى   الذي يحتوي علىالطالء  ، سيتم تعديل تعريف (HPD) وتطويرها 

مبرمجة عند مستوى عمل اختباري يبلغ   XRFأو أكثر حسب ما يحدده التحليل المعملي أو أداة   2سم/مجم 0.5الرصاص فيه 

وقد وافقت وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية على ورقة    .معتمدة ( PCS)مع ورقة خصائص أداء   2سم/مجم  0.5

PCS  ألداةXRF  منViken Detection   طرازPb200i  لذلك، ستكون هذه  . 2سم/ مجم 0.5مختبرة عند مستوى عمل يبلغ

في مدينة نيويورك حتى إصدار أداة أخرى مماثلة ومتاحة تجاريًا ومختبرة عند مستوى   XRFاألداة مطلوبة إلجراء اختبارات  

 .  معتمدة عند مستوى العمل هذا PCSمع ورقة   2سم/مجم  0.5عمل يبلغ 
 

 مدينة نيويورك 
 إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها  

 مكتب إنفاذ القانون وخدمات األحياء  

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
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  ،األسئلة األكثر شيوًعاأو يمكنك مراجعة  2021الرصاص لشهر أكتوبر   نشرة للمزيد من المعلومات بخصوص هذا التغيير، اطلع على 

  ." briefings"، تحت عنوان HPDالصفحة اإللكترونية إلدارة وكالهما متاح بلغات أخرى على 
 
 

  تقديم تقارير بق الفراش السنوية 
 

وتبدأ فترة تقديم التقارير في  . HPDإلى إدارة  إلكترونيًا تقرير بق الفراش السنوي يتعين على مالك المساكن ذات الوحدات المتعددة تقديم 

أو زر   2021شهر أكتوبر  نشرة  للمزيد من المعلومات حول تقديم تقارير بق الفراش، اطلع على. ديسمبر 31ديسمبر وتنتهي في   1

   . HPDالصفحة اإللكترونية إلدارة 
 

 
 (يناير  16 – يناير  1)اإلخطار السنوي المتعلق بالرصاص واإلخطار السنوي المتعلق بقضبان النوافذ 

 
بالطالء الذي   يناير، يُلزم قانون مدينة نيويورك مالك بعض أنواع المباني بتوزيع اإلخطارين السنويين المتعلقين  16يناير و 1بين 

.  فبراير  15ويجب جمع اإلخطارين السنويين مرة أخرى من المستأجر بحلول . جرينالرصاص وقضبان النوافذ إلى المستأ يحتوي على 

يمكن إرسال كل واحد من اإلخطارين السنويين على حدة أو باستخدام صيغة مشتركة معتمدة عندما يكون كال اإلخطارين مطلوبين 
 . واإلخطاران متوفران أدناه . للمبنى

 
  قضبان النوافذ

وإذا ما  .  أعوام أو أقل يعيش في إحدى الشقق  10يجب على مالك العقارات استخدام اإلخطار السنوي لتحديد ما إذا كان هناك طفل عمره  

أعوام أو أقل يعيش في إحدى الشقق، فيجب على المالك توفير قضبان نوافذ معتمدة وتركيبها تركيبًا   10تحدد أن هناك طفل عمره  

وافذ، بما في ذلك الحمامات والنوافذ المطلة على بلكونة أو شرفة في الشقة التي يعيش فيها الطفل في الطابق األول،  صحيًحا على جميع الن 
تتمثل استثناءات هذا القانون في النوافذ المطلة على مخرج  . وعلى كل نافذة موجودة في مناطق مشتركة، إن وجدت، في مباٍن كهذه

يمكن للمستأجر  . تُعد مخرًجا ثانويًا مطلوبًا في المبنى الذي به مخارج حريق من الطابق الثاني فأعلى الحريق ونوافذ الطابق األول التي
 . أعوام أو أقل يعيش في الشقة  10أيًضا أن يطلب تركيب قضبان نوافذ حتى ولو لم يكن هناك طفل عمره  

 

   الرصاص الذي يحتوي علىالطالء 

.  أعوام يقيم في إحدى الوحدات السكنية  6يجب على مالك العقارات استخدام اإلخطار السنوي لتحديد ما إذا كان هناك طفل عمره أقل من 

ساعات أو أكثر في األسبوع بصفة   10الرصاص في قانون مدينة نيويورك تعني قضاء   الذي يحتوي علىللطالء   بالنسبة " يقيم"كلمة 

أعوام، يجب على المالك إجراء تفتيش سنوي في تلك الشقة   6بمجرد تحديد أن هناك طفل مقيم عمره أقل من . سكنيةروتينية داخل وحدة  

الرصاص التي يجب معالجتها في وقتها من خالل   الذي يحتوي على الطالء  وفي المناطق المشتركة في المبنى للبحث عن أخطار  
ويجب على مالك العقارات تتبع توزيع تلك اإلخطارات  . ممارسات العمل اآلمنة المعتمدةاالستعانة بخدمات مقاولين معتمدين وباستخدام 

الرصاص وجمعها وتتبع التفتيشات السنوية وجميع األنشطة المطلوبة في قانون منع التسمم   الذي يحتوي على بالطالء  السنوية المتعلقة 

، المعدل، لعشرة أعوام على  2004لعام   1باسم القانون المحلي رقم   بالرصاص في مرحلة الطفولة بمدينة نيويورك، والمعروف أيًضا 

االستفسار   – الرصاص  الطالء الذي يحتوي على  ر عينة من تسليم اإلخطار السنوي لمنع أخطا HPDوقد وفرت لك إدارة .  األقل 

الذي يحتوي بالطالء  يقة مشابهة لتتبع توزيع اإلخطار السنوي المتعلق أو يمكنك استخدام وث  نموذج تلخيصي – بخصوص وجود أطفال 
تتوفر عينات أخرى  . الرصاص الخاصة بعقارك الذي يحتوي علىالطالء   لسجالت  HPDإدارة الرصاص، وذلك في حالة تدقيق  على

  حول ما يتعلق   HPDإلدارة   الموقع اإللكترونيعلى  2004لعام  1من اإلخطارات والمزيد من الموارد بخصوص القانون المحلي رقم 

 . الرصاص الذي يحتوي علىبالطالء 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-lead-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-based-paint-threshold-faqs.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-based-paint-threshold-faqs.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-based-paint-threshold-faqs.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-maintenance-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-maintenance-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-maintenance-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
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 : الرصاص مطلوبين  والطالء الذي يحتوي على يوضح الجدول أدناه متى يكون اإلخطاران السنويان المتعلقان بقضبان النوافذ

 

 اإلخطار السنوي المتعلق بطالء الرصاص  اإلخطار السنوي المتعلق بقضبان النوافذ  

   المساكن ذات الوحدات المتعددة 
 ( شقق أو أكثر 3)

 سنة البناءمطلوب، بغض النظر عن  

مطلوب، لجميع المباني المشيدة قبل   •
 .  1960عام 

مطلوب أيًضا للمباني المشيدة بين   •
إذا كان المالك   1978-1960عامي 

  يحتوي على يعلم بوجود طالء 
 . رصاصال

يجب تقديمه باللغتين اإلنجليزية   •
 . واإلسبانية

   المساكن الخاصة
شقة أو شقتان تكون فيها وحدة واحدة  )

 ( األقل ال يشغلها المالكعلى 
 غير مطلوب، ولكن يوصى به 

مطلوب، لجميع المباني المشيدة قبل   •
 .  1960عام 

مطلوب أيًضا للمباني المشيدة بين   •
إذا كان المالك   1978-1960عامي 

  يحتوي على يعلم بوجود طالء 
 . رصاصال

يجب تقديمه باللغتين اإلنجليزية   •
 . واإلسبانية

   
 : المطلوب للمبنى، يمكن للمالك تقديم كل نموذج مطلوب على حدة للمستأجرين أو استخدام النموذج المشتركحسب نوع النموذج  

 السنوي المتعلق بقضبان النوافذ  اإلخطار  •
 اإلسبانية اللغةو باللغة اإلنجليزيةالرصاص  بالطالء الذي يحتوي على  تعلق  اإلخطار السنوي الم •
 اللغة اإلسبانية و  باللغة اإلنجليزيةالرصاص وقضبان النوافذ  بالطالء الذي يحتوي على   اإلخطار السنوي المشترك المتعلق  •

 

 
 أخطار مسببات الحساسية في األماكن المغلقة  

 
 بالمتطلبات المتعلقة بأخطار مسببات الحساسية في األماكن المغلقة  التذكير السنوي  

 : 2018لعام  55القانون المحلي رقم يتعين على مالك المساكن ذات الوحدات المتعددة بموجب 

تفتيش الوحدات سنويًا للكشف عن أخطار مسببات الحساسية في األماكن المغلقة، مثل الفئران والصراصير والجرذان والعفن،   •
التأكد من أن الشقق الخالية منظفة جيًدا وخالية من  .  HPDواالستجابة ألي شكاوى تلقوها مباشرة من المستأجرين أو إدارة  

 .ديد إليهااآلفات والعفن قبل انتقال مستأجر ج 

o  عينة من تقرير التحقق 

المعنونة • الحقائق  الحساسية في    تقديم ورقة  للمستأجرين والمالك معرفته بشأن مسببات  ينبغي  المغلقةما  والقانون    األماكن 
جار للمستأجر يذكر بوضوح مسؤوليات مالك العقار في الحفاظ على خلو المبنى من  وإخطار مع كل عقد إي   55المحلي رقم  

 . مسببات الحساسية في األماكن المغلقة
يجب  .  للتعامل مع حاالت انتشار اآلفات (  IPM) اإلدارة المتكاملة لآلفات  االستعانة بممارسات  .  معالجة حاالت انتشار اآلفات  •

من    28من المادة   54- 04  والقسم   55من القانون المحلي رقم     2017.9-27اتباع ممارسات العمل اآلمنة الواردة في القسم 

متطلبات    .قد تكون تسببت في انتشار اآلفات (  مثل الرطوبة)قواعد مدينة نيويورك، وذلك عند تقييم وإصالح أي عيوب كامنة  
IPM . 

ممارسات العمل  )للمزيد من المعلومات حول معالجة حاالت العفن والمتطلبات المحددة لمبناك . معالجة حاالت العفن •

 . أخطار مسببات الحساسية ، يُرجى االطالع على صفحتنا اإللكترونية(والمقاولين المطلوبين
  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/annual-notice-to-tenant-appendixb.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice-sp.pdf
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9527368&e=F20C7D&c=103D9A&t=1&l&email=S1hSkETK85qJHjAUUSewr3zBjzlZ2TJR&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9527368&e=F20C7D&c=103D9A&t=1&l&email=S1hSkETK85qJHjAUUSewr3zBjzlZ2TJR&seq=1
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/indoor-allergen-hazards-sample-investigative-report.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/asthma/local-law-55.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/asthma/local-law-55.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/asthma/local-law-55.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/asthma/local-law-55.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/indoor-allergen-hazards-mold-and-pests.page?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/indoor-allergen-hazards-mold-and-pests.page?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
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 اإلشعار السنوي المتعلق بأغطية مقابض الموقد  

بالموقع    أغطية مقابض الموقدمتوفر بلغات متعددة على صفحة  )  إخطار سنوييتعين على مالك المساكن ذات الوحدات المتعددة تقديم  

 :للمستأجرين إلعالمهم( HPDاإللكتروني إلدارة 

 بأنه ستتوفر أغطية مقابض الموقد في غضون ثالثين يوًما من توزيع اإلخطار السنوي؛  •

المالك توفير أغطية مقابض الموقد إلى أي أسرة تطلبها، بغض النظر عما إذا كان هناك طفل عمره أقل من  وأنه يجب على   •

 ست أعوام يعيش في الوحدة أم ال؛ 

إذا لم يقدم المستأجر  .  وأنه يمكن للمستأجرين التنازل عن أغطية مقابض الموقد من خالل رفض كتابي يقدمونه إلى المالك •

المالك، يظل المالك ملزًما بتوفير أغطية مقابض الموقد إلى أي أسرة يكون المالك على علم، أو ينبغي منطقيًا  رفًضا كتابيًا إلى  

 أن يكون على علم، بأن هناك طفل عمره أقل من ستة أعوام يقيم فيها 

طار من الوحدات السكنية التي  يقع على عاتق المالك االلتزام باالحتفاظ بإثبات موثق ألي إخطار برفض أغطية مقابض الموقد، وأي إخ 

طلبت أغطية مقابض الموقد، وإثبات موثق بأن المالك حاول توفير أغطية مقابض الموقد ألسرة يكون المالك على علم، أو ينبغي منطقيًا  

 . HPDة المالك غير ملزمين بإرسال اإلشعارات إلى إدار. أن يكون على علم، بأن هناك طفل عمره أقل من ستة أعوام يقيم فيها

 

 
 بمدينة نيويورك (  DOF)إدارة المالية  

 ! خصم على أحكام مجلس الرقابة البيئية غير المدفوعة 
 

 . المؤهلة بمبالغ مخفضة ( ECB)تقدم مدينة نيويورك برنامًجا مؤقتًا يسمح بسداد أحكام مجلس الرقابة البيئية 
  

تخفيض الغرامات والفوائد  )  FAIRERبرنامج ، فقد تكون مؤهلة لتخفيض بموجب ECBإذا كان لديك أحكام غير مدفوعة لدى مجلس 

 . (عافي بما يتيح الت
  

أم ال، فقد يصل خصمك إلى   19- اعتماًدا على ما إذا كانت قد ُعقدت لك جلسة استماع وما إذا كان الحكم قد ُسجل أثناء جائحة كوفيد

 . ويشمل هذا الخصم تخفيف أي فائدة مرتبطة بحكمك%. 75
  

يُرجى  . www.nyc.gov/mysummonsللمشاركة، زر الموقع  . 2021ديسمبر  20سبتمبر إلى  20متاح بدًءا من  FAIRERبرنامج 

 . ، فلن تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء في الوقت الحاليECBمالحظة أنه إذا لم يكن لديك أي أحكام غير مدفوعة لدى مجلس 
  

.  www.nyc.gov/fairerر األهلية وغيرها من المعلومات المهمة، زر الموقع ، بما في ذلك معايي FAIRERلمعرفة المزيد حول برنامج 

 . 311أو االتصال على الرقم  التواصل معنا عبر اإلنترنتإذا كان لديك أسئلة، يُرجى 
  

  

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-stove-knob.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/stove-knob-covers.page
http://link-cd.finance.nyc.gov/c/6/?T=OTc2MzMxODk%3AMDItYjIxMjk5LTcxNzhmNzlkMjc0ZDQyMDZiYzc0OGZlNzc1ZTU3YTY0%3AZGFyZ2FrQGhwZC5ueWMuZ292%3AY29udGFjdC1jYjRmY2I4ZWRmMzFlYzExYjZlNTAwMWRkODA0ZDZjNi0xNWIwNjNkMThjYzY0YzQ5OTFiZTQxYjk0MzNhYTg3OQ%3AdHJ1ZQ%3AMg%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cxLm55Yy5nb3Yvc2l0ZS9maW5hbmNlL3RheGVzL2ZpbmVzLWFuZC1pbnRlcmVzdC1yZWR1Y3Rpb24tZW5hYmxpbmctcmVjb3ZlcnkucGFnZT9fY2xkZWU9WkdGeVoyRnJRR2h3WkM1dWVXTXVaMjkyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtY2I0ZmNiOGVkZjMxZWMxMWI2ZTUwMDFkZDgwNGQ2YzYtMTViMDYzZDE4Y2M2NGM0OTkxYmU0MWI5NDMzYWE4NzkmZXNpZD1mMzA0YmU3Zi05NDMyLWVjMTEtYjZlNS0wMDFkZDgwNGQ2YWE&K=SuB_6MVs-gcTa313cc1LEg
http://link-cd.finance.nyc.gov/c/6/?T=OTc2MzMxODk%3AMDItYjIxMjk5LTcxNzhmNzlkMjc0ZDQyMDZiYzc0OGZlNzc1ZTU3YTY0%3AZGFyZ2FrQGhwZC5ueWMuZ292%3AY29udGFjdC1jYjRmY2I4ZWRmMzFlYzExYjZlNTAwMWRkODA0ZDZjNi0xNWIwNjNkMThjYzY0YzQ5OTFiZTQxYjk0MzNhYTg3OQ%3AdHJ1ZQ%3AMg%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cxLm55Yy5nb3Yvc2l0ZS9maW5hbmNlL3RheGVzL2ZpbmVzLWFuZC1pbnRlcmVzdC1yZWR1Y3Rpb24tZW5hYmxpbmctcmVjb3ZlcnkucGFnZT9fY2xkZWU9WkdGeVoyRnJRR2h3WkM1dWVXTXVaMjkyJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtY2I0ZmNiOGVkZjMxZWMxMWI2ZTUwMDFkZDgwNGQ2YzYtMTViMDYzZDE4Y2M2NGM0OTkxYmU0MWI5NDMzYWE4NzkmZXNpZD1mMzA0YmU3Zi05NDMyLWVjMTEtYjZlNS0wMDFkZDgwNGQ2YWE&K=SuB_6MVs-gcTa313cc1LEg
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 تسجيل العقار  

 
من صحة تسجيلك المرسل بالترتيب الذي   HPDسبتمبر، فستتحقق إدارة  1إذا قدمت تسجيلك بعد  :سبتمبر  1كان موعد تسجيل العقار هو  

يُرجى التأكد من تقديم تسجيل   . قد تتأخر قدرتك على التقديم لطلبات إلغاء المخالفات، تقديم الشهادات، إلخ  .استُلم به وبأسرع ما يمكن
 . 2023- 2022  الت لعامعقارك في وقت مبكر قبل الموعد النهائي لموسم تسجي 

 
أو التواصل   HPDالصفحة اإللكترونية إلدارة للمزيد من المعلومات حول من المطلوب منه التسجيل وكيفية التسجيل، يُرجى الذهاب إلى 

 (.  212-863-7000) و الهاتف أ( Register@hpd.nyc.gov)مع وحدة المساعدة في التسجيل عبر البريد اإللكتروني  
 

 . 19- يُرجى مالحظة أن مكاتبنا غير مفتوحة حاليًا للمساعدة في التسجيل بالحضور بسبب جائحة كوفيد 
 
 
 
 
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
mailto:Register@hpd.nyc.gov

