
 
مكتب العمدة لألشخاص ذوي اإلعاقة  

التقدم بطلب للحصول على إعفاء من متطلبات إمكانیة الوصول 
قانون البناء بمدینة نیویورك لعام 2014 

إذا رفض أحد فاحصي خطط البناء خطتك للبناء بسبب مشكلة في إمكانیة الوصول، فھناك أمران یمكنك القیام 
 "DOB") بھما: مراجعة خططك وفقًا لذلك، أو الحصول على إعفاء من إدارة المباني بمدینة نیویورك
,Department of Buildings). إذا اخترت الحصول على إعفاء، فیجب علیك استشارتنا، مكتب العمدة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة ("Mayor’s Office for People with Disabilities, "MOPD). وسوف نقوم بعد ذلك 
 .DOB بإصدار توصیة إلى إدارة

مالحظات مھمة 

یجب تقدیم طلب إلى إدارة DOB ویجب الحصول على رقم طلب / وظیفة قبل الموافقة على أي إعفاءات •
إلمكانیة الوصول. 

• یجب أن تكون جمیع األوراق والنماذج والرسومات الضروریة موقعة ومختومة من قبل مھني مسجل، •
 .(PE) أو مھندس محترف (RA) مثل مھندس معماري مسجل

س: ما ھي  أوراق العمل المطلوبة لطلب اإلعفاء من إمكانیة الوصول المقدم إلى MOPD؟ 

•  .PEO-1 (http://on.nyc.gov/peo1) نموذج طلب اإلعفاء من إمكانیة الوصول
خطاب تغطیة أعده مقدم الطلب (یعتبر RA أو PE الخاص بك مقدم الطلب).  انظر قسم خطاب التغطیة •

أدناه.  
•  .DOB جمیع الرسومات التي تم تقدیمھا إلى
•  .DOB إذا تم رفع اعتراضات، فیجب تقدیم نسخة من ورقة اعتراض
إذا كان طلب اإلعفاء ینطوي على عمل خارجي، فیجب تقدیم  رسومات البناء التي تظھر خطوط الملكیة،  •

واألفنیة األمامیة والخلفیة، واألرصفة مع األبعاد المناسبة والشروح.  
طلب وموافقة لجنة حفظ المعالم  •

 (www.nyc.gov/landmarks) (إذا لزم األمر).  
الصور، واالستبیانات، والرسومات، وغیر ذلك لدعم طلبك.  •
إذا كنت تقدم طلب للحصول على إعفاء بسبب العبء االقتصادي، فقدم كافة المعلومات التالیة: •

o  طبیعة العمل التجاري؛
o   ھل الشركة جدیدة، أم تتوسع أم تغیر مقرھا؛
o  عدد الموظفین؛
o  تقدیر التكلفة لألعمال المخططة المعد من قبل المھندس المعماري أو المقاول أو مقدر محترف؛
o تقدیر التكلفة للبنود التي یتم طلب اإلعفاء لھا والمعد من قبل المھندس المعماري، أو المقاول، أو

مقدر مھني، أو مورد؛ و  
o مراجعة مالیة معدة بواسطة محاسب قانوني معتمد، یحدد المحاسبة الكاملة لجمیع دیون وأصول

مقدم الطلب. ینبغي أن تتضمن الوثائق المقدمة معلومات مثل: اإلقرارات الضریبیة (الضرائب 
على الدخل والممتلكات) والحسابات المصرفیة القائمة واألسھم والسندات والعقارات وغیرھا من 

الحیازات وجمیع مصادر الدخل وجمیع المخزونات ورواتب الموظفین والقروض والرھون 
العقاریة والحسابات المستحقة الدفع والحسابات مستحقة االستالم. 

ملحوظة: نسخة (1) واحدة فقط من جمیع األوراق المطلوبة تعد ضروریة. 



س: ما ھي المعلومات المطلوبة في خطاب التغطیة؟ 

تفسیر كتابي یوضح سبب عدم القدرة على االمتثال لقانون البناء بسبب أحد المعاییر التالیة: •
o  خلق عبء اقتصادي ال مبرر لھ؛ أو
o  عدم تحقیق الھدف المنشود؛ أو
o  االستحالة المادیة أو القانونیة؛ أو
o عدم الضرورة في ضوء البدائل التي تكفل تحقیق الھدف المنشود أو التي تحقق الھدف المنشود، أو التي

تحقق الكفاءة أو الفعالیة أو االقتصاد، دون خسارة في مستوى السالمة؛ أو  
o  .استلزام تغییر طفیف بحیث ینتج عنھ فائدة إضافیة ال تتناسب مع أغراض القانون
o .وصف تفصیلي ألعمال البناء التي یجري التخطیط لھا

تحدید أي تغییرات في االستخدام أو اإلشغال أو الخروج. •
قائمة بجمیع المستندات المدرجة في طلبك. •

س: ما ھي اإلجراءات في MOPD؟ 

یجب إرسال طلب اإلعفاء عن طریق البرید إلى:  •
The Mayor’s Office for People with Disabilities, 100 Gold Street, 2nd Floor; NY, NY 10038 

 (نحن ال نقبل البرید اإللكتروني، أو التسلیم بالید أو إرسال الفاكس). 
بمجرد تلقي اإلعفاء، نحن عادة نراجع الطلب في غضون 5-10 أیام عمل (ال تشمل عطلة نھایة األسبوع •

أو العطالت األخرى). 
سنراجع الطلب ونقدم توصیة إلى DOB (إما بقبول طلبك أو رفضھ)، أو قد نطلب معلومات إضافیة من •

مقدم الطلب. 
• :DOB بمجرد أن نقدم توصیاتنا إلى

o .والرسومات ذات الصلة PEO-1 سنقوم بختم
o إلى مقدم الطلب ونسخة إلى مفوض المقاطعة ذي الصلة في PEO-1 سنقوم بإرسال نسخة من نموذج

DOB عن طریق البرید االلكتروني.  
o .األصلي مرة أخرى إلى مقدم الطلب عن طریق البرید PEO-1 سوف نقوم أیًضا بإرسال

أنت مسؤول عن المتابعة مع DOB من ھذه النقطة. •

س: إذا تم رفض طلبي، فھل ھناك عملیة استئناف في MOPD؟ 

اإلجابة البسیطة على ھذا السؤال ھي ال. ومع ذلك، یمكنك إعادة إرسال طلبك بمعلومات إضافیة لدعم •
طلبك. یجب أن یتضمن إعادة التقدیم جمیع األوراق المطلوبة المبینة أعاله ویشمل أیًضا: 

o .مع تعلیقاتنا PEO-1 نسخة من نموذج
o .جدیًدا وموقًعا ومختوًما مع إعادة التقدیم PEO-1 نموذج
o .خطاب تغطیة یوضح بالتفصیل سبب إعادة تقدیم الطلب
 

س: إذا حصلت على إعفاء، فھل أنا ما زلت ملتزًما باالمتثال لقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 
 AMERICANS WITH DISABILITIES (ACT, ADA) وغیره من القوانین الفیدرالیة والتابعة 

للوالیة والمحلیة؟ 

• ،ADA نعم. ال یتم اإلعفاء من جمیع القوانین الساریة األخرى. إذا کنت بحاجة إلی المساعدة الفنیة مع
یمکنك االتصال بمجلس الوصول األمریكي (United States Access Board) علی الرقم 

0301-504 (800) للحصول علی إرشادات إضافیة.


