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 2019یونیو  -نشرة مقدمة إلى مالكي العقارات 
 

وبین ھذین التاریخین، یُطلب من مالكي العقارات   مایو. 31أكتوبر وینتھي في  1في مدینة نیویورك في  موسم التدفئةیبدأ 
 55في أي وقت تقل فیھ درجة الحرارة عن  داخل العقاردرجة  68من الحفاظ على التدفئة عند درجة حرارة ال تقل عن  التأكد

 6:00مساء و 10:00أما في الفترة بین الساعة   مساًء). 10:00صباًحا و 6:00درجة خالل ساعات الیوم (في الفترة بین 
  .خارج العقاردرجة، بغض النظر عن درجة الحرارة  62عن ار ال تقل حرارة داخل العق على درجةصباًحا، فیجب الحفاظ 

 وللتأكد من أن غالیتك جاھزة لفصل الشتاء، فإننا نشجعك على اتخاذ خطوات محددة:

، (Department of Buildings, DOB) مطالبًا بتقدیم تقریر حول فحص الغالیات لدى إدارة المباني كان عقاركإذا  •
ویُطبق تقدیم التقاریر الخاصة بالغالیات   فتأكد من إكمال فحص غالیتك ومن إجرائك لجمیع اإلصالحات المطلوبة.

  التي: السكنیة في العقارات
o  أسر أو أكثر 6تتضمن 
o  وحدة حراریة بریطانیة/الساعة أو أكبر من ھذا 350,000یة سعتھا أُسر بغال 6أقل من 
o الوحدات ذات االستخدامات المختلطة 
o ) الوحدات ذات الغرف الفردیةSingle Room Occupancies, SRO's.(  

صفحات الویب المخصصة للغالیات لدى إدارة المباني  للمزید من المعلومات حول ھذه المتطلبات، یمكنك االطالع على
)DOB(. 

فإننا ال نزال ننصحك بإجراء فحص لغالیتك وسخان إذا كان عقارك غیر مطالب بتقدیم تقریر فحص للغالیات،  •
 المیاه الساخنة وفقًا لما تنصح بھ الجھة المصنِّعَة للجھاز.

إذا كنَت مالك عقار صغیر وتواجھ مشكلة في دفع فاتورة الغاز أو زیت الوقود أو فواتیر الكھرباء الخاصة بك،  •
 فاق على خطط للسداد.فاتصل بمقدم خدمة المرافق الخاص بك من أجل محاولة االت

قم بإبالغھم أوًال بأول بجمیع الخطوات التي   قم بإخطار المستأجرین لدیك فوًرا إذا واجھت أي مشكلة مع غالیتك. •
 تتخذھا لحل المشكلة، وقدم إلیھم فترات زمنیة تقدیریة الستعادة الخدمة بمجرد حصولك على تلك المعلومات.

 ین بھا في إجراء اإلصالحات، إذا اقتضت الحاجة ذلك.قم مسبقًا بتحدید شركة معینة لتستع •
ساعة،  24، بما یشمل رقم ھاتف الطوارئ السري على مدار HPDتأكد من استمرار صالحیة تسجیلك لدى إدارة  •

إذا كنت توفر عنوان البرید   .الغیر كافیة تتلقى إشعارات حین یقدم المستأجرون أي شكاوى بسبب التدفئة حتى
شكاوى، عند استالم  الكتروني رسالة بریدبإرسال  HPDلخاص بك في تسجیل عقارك، فستقوم إدارة اإللكتروني ا

یمكنك التعامل مع الحالة فوًرا في حال لم یخطرك المستأجرون بذلك مباشرة. إذا لم یكن لدیك بریٌد إلكتروني،  حتى
ومات حول تسجیل العقارات بشكل عام، قم للمزید من المعل  یُرجى تقدیم رقم ھاتف یمكن الوصول إلیك من خاللھ.

كما یمكنك أیًضا إكمال نموذج تسجیل (والذي یحتاج إلى  nyc.gov/propertyregistration  بزیارة الموقع
، مع السداد مباشرة إلى إدارة الشؤون HPDطباعتھ والتوقیع علیھ وإرسالھ عن طریق البرید العادي إلى إدارة 

، قم 2020المالیة) من خالل نظامنا اإللكتروني لتسجیل العقارات. للتأكد من صالحیة تسجیل عقارك حتى أغسطس 
  إذا لم تستلم إیصاَل تسجیل. HPDONLINEوالبحث عن عنوانك باستخدام  nyc.gov/hpdonline ة الموقعبزیار

. وتُنشر ھذه المخالفات HPDالتدفئة المطلوبة، فإن ھذا قد ینتج عنھ إصدار مخالفات بالتدفئة من إدارة إذا لم تتمكن من توفیر 
إلى استصدار أوامر قضائیة  HPDوقد تسعى إدارة   بالعقار في الوقت الذي یتأكد فیھ الفاحصون من وجود الحالة بالفعل.

ئة. وسیتم إخطارك إذا أتیح أمامك خیار سداد رسوم تسویة إذا كانت وعقوبات مدنیة ضد العقارات التي تستلم مخالفات بالتدف
 HPDإذا أصدرت إدارة   ھذه ھي مخالفة التدفئة األولى التي تصدر ضد العقار خالل موسمین متتالیین من مواسم التدفئة.

  رائب العقاریة الخاصة بك.الفحص تلقائی�ا ضد العقار من خالل الض فرض رسوم أكثر، فسیتممخالفات تدفئة ثالث مرات أو 

http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91CC5F0&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91CC5F0&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6183&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6183&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6183&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6183&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=2
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=2
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5759&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5759&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1


2 
 

 
 :HPDإزالة المخالفات لدى إدارة 

، باستثناء المخالفات المتعلقة بالمیاه الساخنة والتدفئة، فترة سماح یُمكن لمالك HPDتكون لجمیع المخالفات المحررة من إدارة 
الحالة دون تكبد أي تكلفة، وذلك إذا كانت الحالة قد عولجت خالل الفترة الزمنیة المحددة بإخطار  أن یؤكد تصحیح العقار خاللھا

 اطلع على إخطار المخالفة بعنایة للتعرف على المزید من المعلومات حول إصدار مثل ھذه الشھادات.  المخالفة.

ض عقارك لمخاطر اختیاره ضمن برامج التنفیذ الخاصة ، فإن ھذا یعرِّ تصحیحھا أو تأكیدإذا تعذرت علیك معالجة المخالفات 
) أو برنامج التنفیذ البدیل Underlying Conditions Program، مثل برنامج الظروف الكامنة (HPDلدى إدارة 

Alternative Enforcement Program)(.وبموجب 2020في ینایر   ، حتى لو كنت قد عالجت الحالة)  القانون المحلي
أن تؤثر في قدرتك على استخراج التصریحات من إدارة المباني  HPD، فمن شأن المخالفات القائمة لدى إدارة )19/104 رقم 

)DOB.(  

للتأكد من أن ِسجل عقارك یعكس حالة عقارك بشكل دقیق، إذا عولجت الحالة بعد مرور الموعد النھائي إلثبات معالجة الحالة، 
، إعادة إصدار المخالفة سداد رسم أو طلب بعد لدى مركز خدمات الحي الخاص بھم  نموذج طلب إلغاء یمكن لمالكي العقار تقدیم

تسویة  وھو برنامج مجاني إلصدار الشھادات. ویمكنك االطالع على المزید من التفاصیل حول خیاراتك وكیفیة مباشرة إجراءات
مركز خدمات  أو االتصال بـ ، HPDفیما یتعلق بتسویة مخالفات إدارة األسئلة الشائعة  ، أو االطالع علىالمخالفات القدیمة

 3فترة سماح تصل إلى  HPDإدارة  التدفئة، لدىحظة أنھ خالل موسم یُرجى مال  للحصول على المزید من المعلومات. الحي
ونحن ننصحك بشدة، إذا كنت تتوقع احتیاجك إلى إعادة فحص المخالفات القدیمة غیر   أشھر إلجراء فحص طلب اإللغاء.

  المعتمدة خالل فصل الشتاء، أن تقدم طلبًا من أجل فحص طلب اإللغاء خالل شھر سبتمبر.

مخالفات الدھان المحتوي على الرصاص یحتاج إلى متطلبات إضافیة، وأن إزالة مخالفات العفن  أن إلغاءویرجى مالحظة 
الدھان  ونحن نقترح علیك زیارة  والفئران والصراصیر أیًضا قد تحتاج إلى متطلبات إضافیة حسب وقت إصدار المخالفة.

(أدِخل عنوان عقارك، واختر الخیار المتاح على شریط األدوات الموجود ناحیة  HPDONLINE و المحتوي على الرصاص
 الیسار من أجل االطالع على مخالفات الدھان المعتِمد على الرصاص غیر المسددة من أجل الحصول على التعلیمات المحددة).

أو بعده، أیًضا إفادة إضافیة، وقد تتطلب تقدیم  2018مارس  1 وتتطلب مخالفات العفن من الفئة ب والفئة ج، الصادرة بتاریخ
من أجل الحصول على المزید  الحساسیة في األماكن  الداخلیةُمسبِّبات  مخاطر اطلع على صفحة الویب  المزید من المستندات.

 من المعلومات.
 

 تحدیثات بشأن موسم العواصف الساحلیة والتخطیط لُمّالك المباني:
  

في تذكیر ُمّالك المباني باالستعداد  HPDتتركز بدایة موسم العواصف الساحلیة بمدینة نیویورك في شھر أغسطس، وترغب إدارة 
 National Oceanic and Atmospheric)لھذا الحدث. تتنبأ اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي 

Administration, NOAA) لنسبة للمحیط األطلنطي بأن تشكل موسم عواصف ساحلیة شبھ للعواصف الساحلیة ھذا العام با
 أعاصیر كبیرة. 4إلى  2أعاصیر، ومن  8إلى  4عاصفة محددة، ومن  15إلى  9عادي یتضمن حوالي 

، سجل اشتراكك في تنبیھات الطوارئ الخاصة حتى تبقى مطلعًا على األعاصیر الساحلیة وغیرھا من الظروف الطارئة
حتى یتم التواصل معك في أثناء الحاالت  HPD إدارة وقم بالتسجیل سنوی�ا لدى nyc.gov/NotifyNYC الموقعبالمدینة على 

ساعة عند التسجیل. سجل  24یتعرض لھا عقارك. یُرجى تقدیم رقم ھاتف سري دقیق متاح على مدار الطارئة التي قد 
 .nyc.gov/propertyregistration  من خالل زیارة HPDاشتراكك سنوی�ا لدى إدارة 

http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6F9C&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6F9C&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6F9C&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6F9C&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575B&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575B&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575C&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575C&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575D&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575D&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575D&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575D&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575E&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575E&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575F&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575F&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575F&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B575F&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5760&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5760&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5760&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5760&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5759&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=2
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5759&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=2
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6184&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B6184&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5766&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=91B5766&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=3
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=3
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=4
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=4
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9183C3A&e=ED5B6A&c=103D9A&t=1&l=&email=seHLPRxQGQ3wJ7LyVONJ8sngVIgaRJYK&seq=4
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لعمدة المدینة أن یصدر أوامر إخالء ألي من تلك مناطق إخالء للعواصف الساحلیة. ویمكن  6تُقسَّم مدینة نیویورك إلى 

المناطق أو جمیعھا قبل أن تصل العاصفة الساحلیة إلى مدینة نیویورك. لمعرفة ما إذا كان عقارك یقع بمنطقة إخالء أو 
  .nyc.gov/knowyourzone مناطق الفیضان، قم بزیارة على الفتاتللحصول 

 نصائح حول استعدادك واستعداد مستأجري عقارك للعواصف الساحلیة:

لشقق في مدینة نیویورك على جمیع السكان عند توقیع عقد اإلیجار، وزع دلیل االستعداد للطوارئ بالمباني متعددة ا •
 .تعلم المزید حول الدلیل من ھنا أعوام. 3ومرة كل 

سیاسة المصعد الخاص بعقارك للمستأجرین، خاصة الذي یعتمدون على استخدام المصاعد. حاول أن تُبِقي وضح  •
 وصول عاصفة أو إجراء عملیة إخالء. إال قبلالمصاعد مستخدمة أطول فترة ممكنة، وأال تُخرجھا من الخدمة 

. الساحلیة وأثناء حدوثھا وبعد انتھائھاارك قبل وصول العاصفة تواصل بوضوح قدر اإلمكان مع مستأجري عق •
باعتبارك أحد ُمّالك المباني، یُرجى أن تقیّم قدرتك على توصیل المعلومات الھامة إلى جمیع المستأجرین من خالل 
استخدام أنظمة المبنى (مثل: أجھزة االتصال الداخلي وأنظمة إنذارات الحرائق)، أو عبر البرید اإللكتروني، أو عبر 

 إرسال الرسائل النصیّة.
فكر في إنشاء طرق اتصال بدیلة في حالة انقطاع التیار الكھربي أو أي تعطل لالتصاالت الھاتفیة العادیة بین العاملین  •

 بالمبنى ومدیري المبنى وُمّالك المبنى.
ر خطة إخالء للعقار، وكذلك خطة لصمود العقار وتحّملھ. تواصل مع المستأجرین والعاملین • بالمبنى حول ھذه  طّوِ

 الخطط.
 قم بإجراء تقییم للعقار فوًرا بعد العاصفة. •
 بسرعة على وكاالت المدینة التي قد تحاول الوصول إلیك كأحد ُمّالك العقارات بعد زوال العاصفة.  قم بالرد  •
 للمزید من المعلومات، اطلع على ھذه المستندات: •

o دلیل مدیري/ُمّالك المباني السكنیة من أجل التخطیط للطوارئ وعملیات اإلخالء 
o كن مستعد�ا ألي حالة طارئة 
o :ما تحتاج إلى معرفتھ قبل العاصفة وبعدھا 
o كتیب استعداد نیویورك لألعاصیر 

بنشر إخطار مؤقت بمعلومات الطوارئ في األماكن المشتركة بالمبنى قبل حاالت  یُلزم القانون ُمّالك المباني من باب التذكیر،
ساعة. اطلع  24لمدة تزید عن  خدمات المرافقالطوارئ الجویة، وبعد الكوارث الطبیعیة، وبعد العلم بانقطاع أي من 

 .الُمّالك للتعامل مع الكوارث مسؤولیات اعرف المزید حول لھذه اإلخطارات. عینة على

 

  نصائح للتذكیر:
 

لمزید من المعلومات حول من یُطلب منھ التسجیل وكیفیة التسجیل، قم   سبتمبر. 1مطلوبًا في  كان تسجیل العقار
  .212-863-7000 و االتصال بوحدة المساعدة في التسجیل على الرقمأ HPD صفحة الویب الخاصة بإدارة بزیارة

بموجب القانون، یجب أن تكون أبواب مداخل الشُّقق وأبواب المداخل العامة في الوحدات السكنیة المتعددة  :األبواب ذاتیة اإلغالق
وتعد مخالفات سیاسة األبواب ذاتیة اإلغالق مخالفات خطیرة بشكل فوري من   ذاتیة اإلغالق، من أجل السیطرة على الحرائق.

، فإن الوقت المناسب إذا تقاعس المالك عن تصحیح ھذه المخالفة في   .2019و یونی 12الفئة ج، ویعتبر ھذا ساریًا اعتباًرا من 
، وھو ما سیترتب علیھ تحریر فواتیر بالتكالیف المستحقة على HPDل إدارة من خال إصالحات طارئة ھذا قد یؤدي إلى إجراء
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وتصبح ھذه التكالیف رھنًا ضریبی�ا ضد العقار في   ).Department of Financeالعقار من خالل إدارة الشؤون المالیة (
 حالة عدم سدادھا.

ومن الممكن ترقیة المخالفات من الفئة ب والفئة أ غیر المعتمدة إلى مخالفات أكثر خطورة في حالة   :مخالفات معالجة العفن
بشكل مناسب خالل فترة التصحیح وتقدم شھادات بذلك ومن المھم أن تتعامل مع ھذه المخالفات   االستمرار دون تصحیحھا.
   في غضون الوقت المحدد.
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