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 إدارة الموارد البشرية في مدينة نيويورك
 (NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 

 
 

 إشعار بجلسة استماع عامة وبفرصة إلبداء الرأي بخصوص القانون الُمقَتَرح
 

( في مدينة نيويورك قانوًنا طارًئا يرفع قيمة بدل الدفن  HRAفي مايو، أصدرت إدارة الموارد البشرية ) ما الذي نقترحه؟
حالًيا   HRAوتقترح إدارة  دوالر وإجراء تغييرات أخرى على إجراءات طلب الدفن. 1700إلى  HRAالمقدم من إدارة 

انون الطارئ  دوالر حتى نهاية العام التقويمي مع جعل بعض األحكام األخرى بالق 1700تمديد فترة العمل بالبدل الذي يبلغ 
  .أحكاًما دائمة

 
بسبب  ستعقد إدارة الموارد البشرية في مدينة نيويورك جلسة استماع عامة حول القانون المقترح. الجلسة؟ وأين؟متى ستعقد 

  صباًحا.  11:00يوليو الساعة   23في   WebEx(، سُتعقد جلسة استماع علنيَّة عن ُبعد عبر COVID-19فيروس كورونا )
 وُيمكن لألشخاص الراغبين في حضور الجلسة أن ينضموا عبر: 

 

 الهاتف: •
 . 2460 932 129حين ُيطلب منك ذلك، أدخل معرف االجتماع:  .2010-992-646اتصل بالرقم 

 

 الفيديو والصوت عبر اإلنترنت: •
 

dss.webex.com/nyc-https://nyc- ُيرجى زيارة:
dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf 

 
 عند المطالبة، قم بإدخال: 

  
 2460 932 129 ُمعرف االجتماع: 

 Burials كلمة المرور:  
 

 يمكن ألي شخص اإلدالء برأيه في القوانين الُمقَتَرحة عن طريق:  كيف أدلي برأيي بشأن القوانين الُمقَتَرحة؟
 

عن طريق الموقع اإللكتروني الخاص بقوانين مدينة  HRAيمكنك إرسال اآلراء إلى إدارة  الموقع اإللكتروني. •
 . http://rules.cityofnewyork.usنيويورك على 

 

   NYCRules@hra.nyc.govيمكنك إرسال اآلراء عن طريق البريد اإللكتروني إلى  البريد اإللكتروني. •
 سطر عنوان الرسالة.  " فيBurialsُيرجى إدراج كلمة " 

 

 يمكنك إرسال اآلراء عن طريق البريد إلى:  البريد العادي. •
 

HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 

Floor th150 Greenwich Street, 38 
New York, NY  10007 

 
 يرجى توضيح أنك تبدي رأيك في قاعدة مطالبات الدفن. 

 

https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
http://rules.cityofnewyork.us/
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" Burialsُيرجى إدراج كلمة "  .0413-639-917يمكنك إرسال اآلراء عن طريق الفاكس على الرقم  الفاكس. •
 في سطر عنوان الرسالة. 

 

ث في جلسة االستماع. • ُيمكنك التسجيل من أجل التحدث في جلسة االستماع من خالل االتصال بالرقم   من خالل التحدُّ
سيتم  يوليو. 22في موعد أقصاه  NYCRules@hra.nyc.govأو عبر البريد اإللكتروني   7220-221-929

ث لمدة تصل إلى ثالث دقائق.  االتصال بالمتحدثين بالترتيب الذين سجلوا فيه، وسيكون بإمكانهم التحدُّ
 

يجب تسليم   )منتصف الليل(. 2020يوليو  23النهائي إلرسال اآلراء هو:   الموعد هل هناك موعد نهائي إلرسال اآلراء؟
 يوليو أو قبل ذلك.  23بتاريخ  HRAالتعليقات، بما في ذلك التعليقات المرسلة بالبريد، إلى إدارة 

 
 ماذا لو كنت أحتاج إلى المساعدة للمشاركة في جلسة االستماع؟ 

يجب أن تخبرنا بما إذا كنت بحاجة إلى خدمات الترجمة الفورية من أجل الجلسة ُيمكنك أن تخبرنا عبر البريد اإللكتروني 
NYCRules@HRA.nyc.gov ألمر إخطاًرا يتطلب ا. 7220-221-929. كما ُيمكنك أيًضا إخبارنا هاتفًيا على الرقم

  يوليو. 16مسبًقا يسمح بوقت كاف إلجراء الترتيبات. يرجى إخبارنا بحلول يوم 
 
 

يمكنك مراجعة اآلراء المقدمة على اإلنترنت بشأن القوانين  هل يمكنني مراجعة اآلراء المقدمة بشأن القوانين الُمقَتَرحة؟
. بعد أيام قليلة من عقد جلسة االستماع، /http://rules.cityofnewyork.usالُمقترحة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني 

ستتوافر نسٌخ من جميع اآلراء المرسلة عن طريق اإلنترنت، ونسخ من جميع اآلراء المكتوبة، وملخص باآلراء الشفهية التي  
  .HRAالمقترح، وستتاح للجمهور العام على الموقع اإللكتروني إلدارة تم اإلدالء بها بخصوص القانون 

 
ل  من   141وكذلك القسم من ميثاق المدينة،  1043و 603 يصرح القسمان وضع هذا القانون؟  HRAإدارة ما الذي ُيخوِّ

  بوضع هذا القانون المقترح. HRAإلدارة  قانون الخدمات االجتماعية في نيويورك،
 

 من قوانين مدينة نيويورك. 68في الباب رقم   HRAوتدرج قوانين  ؟HRAأين يمكنني العثور على قوانين 
 

  HRAلم يكن قد تم التفكير في هذا القانون عندما أصدرت  ؟HRAهل أدرج القانون المقترح في جدول األعمال التنظيمي لـ 
  أحدث جدول أعمال تنظيمي لها.

من ميثاق المدينة عند وضع   1043متطلبات القسم  HRAيجب أن تستوفي  ما هي القوانين الحاكمة لعملية وضع القوانين؟
 ميثاق المدينة. من 1043قوانين أو تغييرها. تم إعداد هذا اإلخطار وفًقا لمتطلبات القسم 

 
 

  

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/


Arabic 
 

 

 إخطار بمد فترة العمل بالقانون الطارئ

 

مايو   2من ميثاق مدينة نيويورك، ما يفيد مد فترة العمل بقانون الطوارئ الصادر في  (2)(i)1043يقدم اإلخطار، بمقتضى القسم 

  31( يوًما إضافًيا، حتى 60، لمدة ستين )HRA، والذي يترتب عليه إجراء تغييرات على برنامج مطالبات الدفن لدى إدارة 2020

ي قانون نهائي بعد إكمال عملية إدالء العامة بآرائهم وجلسة  ( يوًما اإلضافية لتبن 60إلى فترة الستين ) HRAوتحتاج   .2020أغسطس 

   من ميثاق مدينة نيويورك.(e)1043 االستماع المنصوص عليها في القسم 

 

 بيان أساس القانون الُمقَتَرح والغرض منه  

نيويورك وبعد وقوع عدد من حاالت  ( من تأثير غير مسبوق في مدينة COVID-19من أجل معالجة ما أحدثه وباء فيروس كورونا )

الوفيات التي تؤثر في سكان المدينة األكثر ضعًفا ومنخفضي الدخل والذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية من أجل تكريم ذويهم  

( في مدينة  HRAية )(/إدارة الموارد البشرDSSوأحبائهم قبل تشييعهم إلى مثواهم األخير، أصدر مفّوض إدارة الخدمات االجتماعية )

   . 2020مايو  2نيويورك قانوًنا طارًئا بخصوص برنامج مطالبات الدفن وذلك بتاريخ 

تظل القوانين المعتمدة  (، City Administrative Procedure Act, CAPAوبموجب قانون اإلجراءات اإلدارية لدى المدينة )

الة في مباشرة إجراءات اإلشعار العام وإبداء الرأي من أجل الوصول إلى  يوًما ما لم تشَرع الوك 60على أساس الطوارئ سارية لمدة 

حالّيًا إجراءات اإلشعار العام وإبداء الرأي من أجل    HRAولذلك، تبدأ إدارة   ( يوًما.60من مدة الستين ) األخير  قانون "نهائي" قبل اليوم  

 . تمديد العديد من أحكام القانون الطارئ أو جعلها أحكاًما دائمة

بصيغٍة أخرى، تكون بدالت   دوالر.  900وفي الوقت الحالي، ينص قانون الوالية فقط على السداد الجزئي لبدالت الدفن التي ال تتجاوز 

وتتجاوز  دوالر قابلة للسداد الجزئي بواسطة الوالية، أما أي مبالغ تدفعها إدارات الخدمات االجتماعية المحلية  900الدفن التي ال تتجاوز 

  1700دوالر إلى  900رفع القانون الطارئ قيمة بدل الدفن المتاح من وقد   دوالر، فتأتي بأكملها من صناديق األموال المحلية. 900

وستسعى المدينة إلجراء تغيير تشريعي  . 2020ديسمبر  31دوالر حتى  1700إتاحة بدل الدفن الذي يبلغ  HRAوتقترح إدارة  دوالر. 

لتشريعي أن يؤثر في المبالغ التي ترى المدينة أنها قابلة  ويمكن لوجود التغيير ا  سداد إضافي للتكاليف من الوالية. ينص على تقديم

  للتطبيق في المستقبل. 

إضفاء   HRAوعلى وجه التحديد، تقترح إدارة   أن تجعل باقي أحكام القانون الطارئ أحكاًما دائمة. HRAإضافة إلى ذلك، تقترح إدارة 

 صفة الدوام على أحكام القانون الطارئ التي تقوم بما يلي: 

دوالر، وإضافة التكاليف التي يتقاضاها مديرو الجنائز التي ترتبط   3400دوالر إلى  1700زيادة الحد األقصى للنفقات من  (1)

 لبنود التي ال ُتحتسب ضمن الحد األقصى للنفقات اإلجمالية.  بإخراج رفات الشخص المتوفى من مدفن جزيرة هارت إلى ا

 توضيح أن الشرط الوارد في القانون الحالي بوجوب تقديم الطلبات شخصّيًا هو شرط ال يتم تطبيقه في الوقت الحالي.  (2)

للحصول على بدل دفن   تغيير المهلة التي يمكن خاللها ألحد أصدقاء المتوفى أو أقاربه أو أصدقائه التنظيميين التقدم بطلب (3)

 يوًما من تاريخ الوفاة.  60يوًما من تاريخ الوفاة بدالً من  120لتكون 
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السماح ألي شخص قد يكون مؤهالً للحصول على بدل لنفقات الدفن بالتقدم بطلب للحصول على هذا البدل، سواء قبل دفن   (4)

باالستجابة لطلبات ما قبل الدفن أو   HRAإدارة /DSSة الجثمان أو حرقه أو بعد ذلك، وتعليق العمل بالشرط الذي ُيلزم إدار

 ما قبل الحرق خالل يوَمي عمل. 

النص على أن قيمة أي موارد أو مصادر دخل، إذا لم تكن سائلة أو متوفرة في وقت وفاة المتوفى وكانت غير متوفرة وقت   (5)

  HRAإدارة /DSSومع ذلك، ستحتفظ إدارة  عه. تقديم الطلب، فلن يتم خصمها من بدل الدفن عند تحديد المبلغ الذي سيتم دف

 بالحق في استرداد المبالغ المدفوعة مقابل هذه الموارد بما يتفق مع قانون الوالية.  

بالنسبة إلى حاالت دفن المحاربين القدامى على وجه الخصوص، سيتم إلغاء الحظر المفروض على تقديم نفقات الدفن وفًقا   (6)

 ت دفن المحاربين القدامى في المقابر الخاصة بدالً من مقبرة كالفرتون. لحاال  68من الباب  09-2للقسم 

من قانون الخدمات االجتماعية    141بوضع هذا القانون المقترح في القسم    DSS/HRAيمكن العثور على ما ينص على التصريح إلدارة  

   من ميثاق مدينة نيويورك. 1043و  603في نيويورك والقسمين 

 . تحته خط يظهر النص الجديد 

  يظهر النص المحذوف ]بين قوسين مربعين[.

 

 

َل الباب   الجديد الذي نصه كما يلي:  13من قوانين مدينة نيويورك بإضافة الفصل  68القسم األولى. ُعدِّ

 
 

 التغييرات الجارية على مطالبات الدفن   :13الفصل 
 

 التغييرات الجارية على مطالبات الدفن بشكل عام  .01-13

 

من هذا الباب، ُتطبَّق األحكام التالية على جميع الطلبات المقدمة   2بغض النظر عن أي حكم قد يتعارض مع ذلك من بين أحكام الفصل 

 : HRAللحصول على بدالت الدفن من إدارة 

 

(a  بغض النظر عن أحكام الفصل )من هذا الفصل،    13- 02من هذه القوانين، يجب أال ُيتاح البدل المنصوص عليه في القسم    2

  3400من هذا الباب، يتجاوز   2- 02، حسب االقتضاء، إذا كان إجمالي نفقات الدفن، حسب تعريفه في القسم  2أو في الفصل 

 دوالر، يتم تجاهل التكاليف التالية:   3400وخالل تحديد حاالت تجاوز الحد األقصى البالغ  دوالر. 

 ( تكلفة حرق الجثمان، أو فتح القبر، أو المدفن؛ و 1)

مارس   12أي تكاليف يتقاضاها مديرو الجنائز والتي تتعلق بإخراج الجثمان الذي كان مدفوًنا في تاريخ أقصاه  ( 2)

 ة هارت  في مقبرة جزير 2020
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(b)  ( يوًما إلى مئة  60زيادة المهلة، التي يجوز ألي شخص أن يتقدم خاللها بطلب الحصول على بدالت الدفن، من ستين يوًما )

     ( يوًما من تاريخ الوفاة120وعشرين )

 

(c يجوز ألي شخص مؤهل للحصول على بدل عن نفقات الدفن أو بموجب هذا القسم أو بموجب الفصل )قتضاء،  ، حسب اال 2

يتم تعليق العمل بالشرط الوارد في   أن يتقدم بطلٍب للحصول على هذه النفقات، سواء قبل الدفن الجثمان أو حرقه أو بعد ذلك. 

بالرد على الطلبات المقدمة قبل دفن جثمان   HRAإدارة /DSSمن هذا الباب، والذي ينص على إلزام إدارة  2-(d)09القسم 

باتخاذ القرارات بشأن جميع الطلبات المقدمة   HRAإدارة /DSSومع ذلك، ستقوم إدارة  عمل. المتوفى أو حرقه خالل يوَمي

 خالل فترة زمنية معقولة. 

 

(d  ال يلزم تقديم الطلبات الواردة بموجب هذا القسم أو بموجب الفصل )حسب االقتضاء، بالحضور شخصًيا، ويجوز تقديمها  2 ،

 . HRAإدارة / DSSأو الفاكس، أو أي وسائل أخرى عن ُبعد حسب ما تحدده إدارة عبر اإلنترنت، أو البريد اإللكتروني، 

 

(e  خالل تحديد مبلغ البلد، يجب أال ُتخصم قيمة أي موارد أو مصادر دخل لم تكن سائلة أو متوفرة عند وفاة الشخص المتوفى )

بالحق في استرداد المبالغ المدفوعة   HRAإدارة /DSSومع ذلك، تحتفظ إدارة  وكانت غير متوفرة في وقت التقدم بالطلب.

 مقابل أي من مثل هذه الموارد بما يتماشى مع قانون الوالية.  

 

(fيتم تعليق العمل بأحكام القسم )  09(b)(ii) -2   الواردة في هذا الباب والتي تحظر تقديم بدل لحاالت دفن المحاربين القدامى التي

 الفرتون.تحدث في مقابر خاصة غير مقبرة ك

 

 الزيادة المؤقتة في بدل الدفن    .02-13

  31من هذا الباب وقد تتعارض مع ذلك، فإنه بالنسبة إلى الطلبات المقدمة في موعد أقصاه    2بغض النظر عن أي أحكام واردة في الفصل  

، بقيمة  2مقابل نفقات الدفن حسب المنصوص عليه في الفصل  HRAإدارة /DSS، يكون مبلغ البدل، المقدم من إدارة 2020ديسمبر 

، بما يتضمن التكاليف المنصوص عليها في  2لتغطية نفقات الدفن، على النحو المحدد في الفصل  هذا البدلدام دوالر. ُيمكن استخ  1700

من هذا الفصل والتي يتم تجاهلها عند تحديد الحد األقصى المنصوص عليه    13-01( من القسم a( من القسم الفرعي )2( و)1الفقرتين )

 في هذا القسم الفرعي.  
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

 شهادة صادرة بموجب

 من الميثاق (d)1043 القسم 

 

 (القانون الدائم)أحكام التعديل التي تنظم مساعدات الجنائز : القانونعنوان 

 RG 064 2020 : الرقم المرجعي

 إدارة الموارد البشرية: الوكالة التي تضع القانون

 

من ميثاق (d) 1043 أشهد أنا أن هذا المكتب قد راجع القانون المقترح المشار إليه أعاله كما يتطلب القسم   
 : مدينة نيويورك، وأن القانون المقترح المشار إليه أعاله

 

(i) قد تم إعداده لتحقيق الغرض من أحكام القانون التي تجيز ذلك . 

(ii) ال يتعارض مع القوانين األخرى السارية . 

(iii)  بدقة لتحقيق الغرض المراد منه إلى الحد المناسب والقابل للتنفيذموضوع. 

(iv)  بما يوفر تفسيًرا واضًحا للقانون واالشتراطات التي  منه والغرض  بأساسهبيان على  يحتوي
 .يفرضها القانون، إلى الحد المناسب والقابل للتنفيذ

 

/s/ STEVEN GOULDEN    2020يونيو  17 :التاريخ  

 بالنيابةالشركة مستشار 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

FLOOR th253 BROADWAY, 10 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

  

 

 تحليل  /شهادة

 من الفصل  (d)1043 بموجب القسم  

 

 (القانون الدائم)أحكام التعديل التي تنظم مساعدات الجنائز : عنوان القانون

 HRA-26: الرقم المرجعي

 إدارة الموارد البشرية: الوكالة التي تضع القانون

 

من ميثاق مدينة نيويورك،  (d)1043 أشهد أن هذا المكتب قد َحلَّل القانون المقترح المشار إليه أعاله وفًقا للمطلوب في القسم 

 : وأن القانون المقترح المشار إليه أعاله

 

(i) مفهوم ومكتوب بلغة واضحة للمجتمع أو المجتمعات المنفصلة الخاضعة للتنظيم؛ 
 

(ii) بة إلى المجتمع أو المجتمعات المنفصلة الخاضعة للتنظيم بما يتفق مع  يقلل تكاليف االمتثال بالنس
 تحقيق الغرض المعلن للقاعدة؛ 

 

(iii) أو تعديل النتهاك، أو تعديل للعقوبات المرتبطة بانتهاكال يؤسس انتهاك إصالح ألنه فترة  ال يمنح ،. 
 

 

/s/ Francisco X. Navarro               17   2020يونيو  

 التاريخ        العمدة للعمليات مكتب 

 


