
 2020فبرایر  نشرة متطلبات الصیانة 

ة مقدمة إ� ُمالك العقارات  اير  -���  2020ف��
) Department of Housing Preservation and Development, HPDتقدم إدارة الحفاظ ع� المسا�ن وتط��رها (
�عات الجد�دة  ي السكن�ة لدعم �شكل دوري تحديثات للت��

والمعلومات المتعلقة بالمواد والموارد المتاحة ألصحاب المباين
لوال�ة  المسا�ن المتعددة ) وقانون City Housing Maintenance Codeاالمتثال لقانون ص�انة المسا�ن لمدينة ني��ورك (

ن المدينة األخرى ذات New York State Multiple Dwelling Lawني��ورك (  الصلة.  ) وقوانني

ة الضوء ع� مسؤول�ات مالك العقارات ف�ما يتعلق ب�صالحات الطوارئ، واإلخطار السنوي لحواجز النافذة،  �سلط هذە الن��
ي األما�ن 

ات بق الفراش، ومخاطر مسببات الحساس�ة �ن واإلخطار السنوي ألغط�ة موقد المقبض، والتق��ر السنوي حول ح��
 �ل، وغ�ي ذلك. الداخل�ة، و�رنامج اإلنفاذ البد

هذا المنشور مخصص ألغراض توف�ي المعلومات فقط ول�س ُمعًدا لتوف�ي المشورة القانون�ة. هذە المعلومات ال تع�� �شكل  
ي مدينة ني��ورك. 

ن والقواعد المتعلقة باإلسكان �ن ي عن جميع واجبات المالك والمستأج��ن ف�ما يتعلق بالقوانني
 كامل أو نهايئ

 

 : HPD الطارئة إلدارةاإلصالحات 

ي حالة عدم .  HPD�جب ع� مال�ي العقارات االستجابة ع� الفور إ� الفئة (ج) من المخالفات الخطرة الصادرة عن إدارة 
و�ن

برنامج اإلصالحات إجراءات لتصحيح الظروف من خالل  HPDللمخالفات الخطرة فوًرا، فقد تتخذ إدارة  المسا�ن تصحيح مال�ي 
 ). Emergency Repair Program, ERPالطارئة (

 إصالحات طارئة لمعالجة:  HPDقد تجري إدارة  

 األوامر والمخالفات الخطرة من الفئة (ج).  •
ي مدينة ني��ورك (ات الطوارئ أوامر و�عالن  •

 واإلحاالت   )NYC Department of Buildings, DOBإلدارة األبن�ة �ن
 المتعلقة ببعض مخالفات المصاعد،

ي مدينة ني��وركأوامر المفوض الخاص  •
 NYC Department of Health and( ب�دارة الصحة والسالمة العقل�ة �ن

Mental Hygiene, DOHMH)، 
 وكذلك مخالفات الحاالت األخرى المتعلقة باإلسكان.   •

�ات، والتعاقدات،   ي تحكم المش�� ن الى� وُت�ّبد تكال�ف كل هذە األعمال ع� المبىن الذي تتم ف�ه. تخضع المدينة للقوانني
ي تضاف إ� واألجور. هذا باإلضافة إ� الرسوم اإلدار�ة،  تكال�ف اإلصالح، ما �جعل هذا العمل أغ� بكث�ي من السعر الذي  الى�

سل المدينة فاتورة بتكلفة اإلصالحات الطارئة للعقار من خالل  مستقل.  �مكن للمالك الحصول عل�ه �شكل اإلدارة المال�ة س��
ي حالة الطوارئ و/أو )NYC Department of Finance, DOFلمدينة ني��ورك (

تكلفة ، باإلضافة إ� الرسوم المتعلقة باإلصالح �ن
.  إرسال مقاول لمحاولة إجراء هذە اإلصالحات.  ي �ى� إذا لم �سدد المالك، فستقدم المدينة طلب وضع العقار تحت الرهن ال�ن

ي فائدة وقد يتم ب�عه و/أو الحجز عل�ه لتحص�ل المبلغ المستحق، إذا لم ُ�سدد المبلغ.   �ى�  وسيتكبد الرهن ال�ن

 

ك�ب قضبان ال  نوافذ: اإلخطار السنوي الخاص ب��

ن   ة ما بني ي الف��
ن عل�ك أ�ًضا إرسال  15يناير و 1�ن إ� جميع المستأج��ن لمطالبتهم  اإلشعار السنوي الخاص بقضبان النوافذ يناير، يتعني

ي الشقة.  10هناك طفل عمرە  بأن �قوم المستأجر ب�خطارك إذا كان
أعوام أو  10إذا كان هناك طفل يبلغ من العمر   أعوام أو أقل �ق�م �ن

أقل، أو إذا طلب المستأجر ترك�ب قضبان للنوافذ، ف�جب عل�ك توف�ي وتثب�ت قضبان نوافذ معتمدة �شكل صحيح ع� جميع النوافذ، 
ي ذلك حمامات الطابق األول والنوافذ المؤد�ة إ�

ي مثل هذە بما �ن
كة، إن وجدت، �ن ي كل نافذة منطقة مش��

ي شقة و�ن
فة أو مصطبة �ن �� 

عد مخرًجا ثان
ُ
ي ت ي تطل ع� مخ�ج الح��ق والنوافذ الموجودة بالطابق األول الى� ي النوافذ الى�

. تتمثل استثناءات هذا القانون �ن ي
�ً�ا المباين

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/emergency-repair-program-erp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/emergency-repair-program-erp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/emergency-repair-program-erp.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/index.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
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.pdf
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، ح�ث إن مخارج الح��ق تبدأ من الطابق ا ي المبىن
ي وأع�.  إلزامً�ا �ن

، ف�مكنك 1960الحظ أنه إذا كان المبىن الخاص بك مبنً�ا قبل عام لثاين
ي ال 6إ� المستأج��ن والذي �ستف� عن وجود طفل عمرە أقل من  اإلشعار السنويإرسال 

وحدة ف�ما يتعلق بمتطلبات أعوام مق�م �ن
ك�ب قضبان النوافذ.  10إخطار الطالء المحتوي ع� الرصاص ووجود طفل يبلغ من العمر  ي وحدة ف�ما يتعلق ب��

 أعوام أو أصغر مق�م �ن

اير، ف�جب عل�ك فحص الشقة لتحد�د ما إذا كان هناك طف 15إذا لم تكن قد استلمت رًدا ع� النموذج من المستأجر بحلول  ل عمرە ف��
أعوام أو أقل �ع�ش هناك. إذا كان هناك طفل �ع�ش هناك، ف�جب عل�ك التحقق من ترك�ب قضبان نوافذ معتمدة �شكل صحيح  10

ك�ب أو اإلصالحات إذا لزم األمر.  إذا رفض المستأجر  وص�انتها. �جب عل�ك بذل جهود معقولة إل�جاد وقت مناسب للفحص، ثم إجراء ال��
ور�ة لقضبان النوافذ أو إصالحها بحلول حضورك ولم تتمكن م مارس، ف�جب  1ن الدخول إ� الشقة لفحص و�جراء أي تركيبات �ن

ي خطاب و�رساله إ�: 
 عل�ك وصف الموقف �ن

Department of Health and Mental Hygiene — Window Falls Prevention Program 
 125 Worth Street, Ninth Floor, CN59A 

New York, NY 10013 
 

موا بالمتطلبات. �جب أن �شمل الخطاب أ�ًضا:  ن ) الذين لم �ل�� ي
ي المبىن (المباين

 �جب أن يتضمن الخطاب قائمة بالمستأج��ن �ن

 اسمك ومعلومات االتصال.  •
 توار�ــــخ وأوقات ق�امك ب�خطار المستأجر أنك بحاجة لفحص الشقة.  •
ي ذلك أي عطال  •

 ت لنها�ة األسب�ع واألمس�ات). توار�ــــخ وأوقات محاوالتك ل��ارة الشقة (بما �ن
 رقم (أرقام) الشقة وأسماء المستأج��ن الذين لم �متثلوا ومعلومات االتصال الخاصة بهم.  •

ي إلدارة للم��د من المعلومات ألصحاب العقارات �شأن ترك�ب قضبان النوافذ، انتقل إ�  
وين     . الصحة والسالمة العقل�ة الموقع االل���

 

 اإلخطار السنوي ألغط�ة مقابض الموقد: 

ي ذات الوحدات السكن�ة المتعددة أ�ًضا تزو�د المستأج��ن 
ن ع� مالك المباين (متوفر بلغات متعددة ع� صفحة  ب�شعار سنوييتعني

ي إلدارة 
وين : أغط�ة مقابض الموقد�شأن  HPDالموقع اإلل���  ) والذي �جب أن يبلغ المستأج��ن بما ��ي

ن يومً�ا من توز�ــــع اإلخطار السنوي؛ و •  ستتاح أغط�ة مقابض الموقد خالل ثالثني
�جب ع� الُمالك توف�ي أغط�ة مقابض الموقد إ� أي أ�ة تطلبها، بغض النظر عما إذا كان هناك طفل عمرە أقل من ستة   •

ي الوحدة أم ال؛ و
 أعوام �ق�م �ن

�مكن للمستأج��ن التخ�ي عن ترك�ب أغط�ة مقابض الموقد من خالل إبداء رفضهم بصورة كتاب�ة لمالك العقار. إذا لم �قدم   •
ي المستأ

ًما بتوف�ي أغط�ة مقابض الموقد إ� أي أ�ة �كون المالك ع� علم (أو ينب�ن ن جر رفًضا مكت�ً�ا إ� المالك، �ظل المالك مل��
 أن �كون ع� علم) ب�قامة طفل عمرە أقل من ستة أعوام فيها -منطقً�ا-

ام باالحتفاظ ب�ثبات موثق ألي إخطار برفض ترك�ب أغط�ة ن مقابض الموقد، واإلخطار من الوحدات السكن�ة  �قع ع� عاتق المالك ال��
ي طلبت ترك�ب أغط�ة مقابض الموقد، و�ثبات موثق بأن المالك حاول توف�ي أغط�ة مقابض الموقد أل�ة �عرف المالك أو �جب أن  الى�

ن ع� المالك إرسال اإلشعار   عمرە أقل من ستة أعوام �ق�م فيها. ال يتعني
ً
 .  HPDات إ� �عرف �شكل معقول أن هناك طفال

 

ات بق الفراش:   متطلبات تق��ر ح��

ات بق الفراش ي إلرسال التق��ر السنوي لح��
ن لقد مر الموعد النهايئ ة ما بني ي الف��

إ�  2019د�سم��  1. إذا لم تقدم التق��ر �ن
ي أي وقت. 2019د�سم��  31

 ، فقد تتل�� مخالفة. و�مكنك معالجة المخالفة من خالل التقد�م �ن

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.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/window-guards.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-stove-knob.pdf
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
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ات بق الفراش 1  HPDإدارة  إ� . تقد�م تق��ر سنوي حول ح��

�جب ع� جميع مال�ي العقارات متعددة الوحدات السكن�ة محاولة الحصول ع� سجل اإلصابة ببق الفراش من المستأجر 
ي معالجة حالة اإلصابة ببق الف

ي ذلك ما إذا كانت تداب�ي االستئصال قد استخدمت �ن
راش وما إذا كانت أو مالك الوحدة، بما �ن

م هذە المعلومات سن�ً�ا  ) من HPDإدارة الحفاظ ع� المسا�ن وتط��رها ( إ� الحالة قد تكررت مرة أخرى. �جب أن ُتقدَّ
ات بق الفراشخالل طلب تقد�م   .  التق��ر السنوي حول ح��

 المستأجر بنسخة من التق��ر السنوي. تزو�د 2

بمجرد إ�مال التق��ر السنوي، �جب ع� المالك أن يزود كل مستأجر بالتق��ر المقدم، وعند بدء عقد إ�جار ج�د، وعند تجد�د 
ي متعدد الوحدات. �جب ع� المالك أ�ًضا أ ي موضع بارز داخل هذا المبىن السكىن

ن عقد اإل�جار، أو أن �قوم بن�� اإلخطار �ن
ةيوزع أو ين��   تشافه والتخلص منه. توفر معلومات حول الوقا�ة من بق الفراش وا� ���

ن وال�ة ني��ورك3 ات بق الفراش إ� المستأج��ن الجدد بموجب قوانني  . تقد�م نموذج إفصاح خاص بح��

ط ع� ُمالك العقارات أن ُ�فصحوا عن تار�ــــخ حاالت اإلصابة ببق الفراش خالل  ُير�� مالحظة أن قانون وال�ة ني��ورك �ش��
ي  نموذج اإلفصاح هذا. ل العام السابق للمستأج��ن الجدد من خال

وين إلدارة  للم��د من المعلومات، تفضل ب��ارة الموقع اإلل���
 . ) y RenewalNYS Homes and Communitتجد�دات المسا�ن والمجتمع بوال�ة ني��ورك (

نت ع� الرابط   ي الحظ أن نموذج التسج�ل متاح أ�ًضا ع�� اإلن��
وين اإلل���

 information/bedbugs.page-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services   التقد�م إذا كنت ال �ستطيع
نت.   ع�� اإلن��

ي األما�ن المغلقة: 
 مخاطر مسببات الحساس�ة �ن

ن ع� مال�ي العقارات متعددة الوحدات السكن�ة، بموجب  : 2018لسنة  55القانون المح�ي رقم يتعني  ، الق�ام بما ��ي

، والقوارض،  • ان وال�اص�ي ي األما�ن المغلقة مثل الف�ئ
فحص الوحدات سن�ً�ا لتحد�د مخاطر مسببات الحساس�ة �ن

ة من المستأج��ن أو من إدارة  الخال�ة . تأ�د من أن الشقق HPDوالعفن، والتعامل مع أي شكاوى يتم استالمها مبا��
ات والعفن قبل انتقال مستأجر جد�د إليها.   قد تم تنظ�فها بال�امل والتأ�د من خلوها من الح��

o نموذج تق��ر التحقيق 

ي ع� المستأج��ن والُمالك معرفته حول مسبباقدم  •
ي األما�ن المغلقة والقانون ورقة الحقائق "ما ينب�ن

ت الحساس�ة �ن
و�خطاًرا مع كل عقد إ�جار ينص �احة ع� مسؤول�ات مالك العقار إزاء الحفاظ ع� خلو المبىن  "55المح�ي رقم 

ي األما�ن المغلقة. 
 من مسببات الحساس�ة �ن

 )Integrated Pest Management , IPMاإلدارة المتكاملة لآلفات (استخدم . معالجة حاالت اإلصابة باآلفات •
ي القسم 

من القانون  2017.9-27 للتعامل مع حاالت اإلصابة باآلفات. �جب اتباع ممارسات العمل اآلمن الواردة �ن
لمدينة ني��ورك وذلك عند تقي�م و�صالح أي من العيوب  54-04بالقسم  الواردة  28والقواعد الـ  55المح�ي رقم 

ي  ي اإلصابة. األساس�ة (مثل الرط��ة) الى�
 دارة المتكاملة لآلفات. متطلبات اإل   قد تتسبب �ن

للم��د من المعلومات حول معالجة حاالت العفن والمتطلبات المحددة للمبىن الخاص بك  . معالجة حاالت العفن •
 . مخاطر مسببات الحساس�ة ال��ب (ممارسات العمل والمقاولون المطل��ون)، ير�� االطالع ع� صفحة

 

 

 

https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/vector/vector-faq1.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=November_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/vector/vector-faq1.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=November_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2019/03/dbbn.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=November_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2019/03/dbbn.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=November_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2019/03/dbbn.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=November_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2019/03/dbbn.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=November_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://hcr.ny.gov/system/files/documents/2019/03/dbbn.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=November_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
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/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
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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 ): AEP(لتنف�ذ البد�ل برنامج ا

ي 
ن إدارة  31�ن ي  250عدد  HPDمن يناير كل عام تق��ًبا، تعنيّ

ة �شدة للمشاركة �ن برنامج اإلنفاذ مسكًنا متعدد الوحدات السكن�ة المتع��
�شتمل معاي�ي االخت�ار ع� عدد مخالفات القانون من الفئة (ب)  . )forcement Program, AEPAlternative En( البد�ل

ي تكبدتها نت�جة  ن تتطلبان ص�انة فور�ة للسكن والق�مة الدوالر�ة لرسوم اإلصالحات الطارئة الى� ن اللتني والفئة (ج) الخطرتني
ي تصحيح HPDالعمل الذي تقوم به إدارة 

وط المؤهلة إ� تكّبد رسوم اإلصالحات الطارئة، والحجز . وقد يؤدي اإلخفاق �ن ال��
ة.   ع� الممتل�ات، والرسوم ال�ب�ي

نامج إ� إخضاع المبىن لعمل�ات تفت�ش متكررة و�صدار أوامر تصحيح تتطلب استبداًال لألنظمة  ي هذا ال��
يؤدي االخت�ار �ن
ة.   تصحيح المخالفات من الفئة ج دون اخت�ار المبىن الخاص ع� دقة سجل المخالفات و  وسوف �حول الحفاظ ورسوًما كب�ي

نامج.   ي هذا ال��
 بك �ن

 

ات:   تذك�ي

ي يناير  اإلشعارات السن��ة للطالء المحتوي ع� الرصاص�جب توز�ــــع 
ي يناير، وجمعها �ن

اير.  �ن  HPDوقد وضعت إدارة   وف��
ي  نماذج لإلشعارات والنماذج المطل��ة لتتبع مدى امتثالك لهذە المتطلبات، وتتاح جم�ًعا ع� موقعنا 

وين  . االل���

ي مدينة ني��ورك.  درجات الحرارة موسم انخفاضبدأ 
ي  �ن

ي األول من أ�ت��ر و�نت�ي �ن
 31يبدأ موسم انخفاض درجات الحرارة �ن

، ُ�طلب من مال�ي العقارات التأ�د من الحفاظ ع� التدفئة عند درجة حرارة ال تقل عن  ن ن هذين التار�خني درجة  68مايو.  و�ني
ي أي وقت تقل ف�ه درجة الحرارة عن 

ن  55داخل المبىن �ن ة بني ي الف��
مساًء).   10:00صباًحا و 6:00درجة خالل ساعات اليوم (�ن

ن الساعة  ة بني ي الف��
درجة،  62صباًحا، ف�جب الحفاظ ع� أال تقل درجة الحرارة داخل المبىن عن  6:00مساًء و 10:00أما �ن

   .  بغض النظر عن درجة الحرارة خارج المبىن

ي 
ي التقد�م.  لتسج�ل العقارانق�ن الموعد النهايئ

للم��د من المعلومات حول من ُ�طلب منه   وأصدرت أوامر نت�جة اإلخفاق �ن
ي التسج�ل ع� الرقم أو اتصل بوحدة  HPDالتسج�ل وك�ف�ة التسج�ل، بادر ب��ارة صفحة ال��ب الخاصة ب�دارة 

المساعدة �ن
 7000-863-212 

ي 
وهو المصدر الرس�ي لمدينة ني��ورك للحصول ع� معلومات حول  ،)Notify NYC( إخطارات مدينة ني��وركقم بالتسج�ل �ن

ي منطقتك. 
ي �مكن أن �ساعدك ع� االستعداد ألي حدث طارئ �ن ي اإلخطارات الى�

ي  أحداث الطوارئ، وتل��
�مكنك أ�ًضا التسج�ل �ن

Notify NYC  ل تطبيق  311عن ط��ق االتصال بالرقم� ن ع� جهاز �عمل بأي من نظا�ي التشغ�ل  Notifying NYC أو ت�ن
iOS  أوAndroid . 

ن ع� مالك 2018لعام  55! بموجب قانون اإلسكان الخا�ي من ال��و (القانون المح�ي التدر�بات القادمةانضم إ�  )، يتعني
ي تعرف  ان والجرذان وال�اص�ي والعفن، والى� ي مدينة ني��ورك اتخاذ خطوات إلبقاء مبانيهم خال�ة من الف�ئ

ي السكن�ة �ن
المباين

ن  18 أنها مسببات الحساس�ة الداخل�ة. انضم إلينا يوم الثالثاء مجتمعة ع� اير أو االثنني مارس لحضور دورة تدر�ب�ة  23ف��
ها من اآلفات،  ي األما�ن المغلقة وغ�ي

متعمقة ح�ث سنناقش مسؤول�ات المالك لتحد�د و�زالة األخطار المسببة للحساس�ة �ن
. ير�� ز�ارة HPD، وك�ف�ة إزالة مخالفات �جب استخدام مقاول مرخص ومى� السن��ة، وكذلك مراجعة متطلبات الفحص 

 للحصول ع� معلومات التسج�ل.  HPDصفحة أحداث 
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