صفحة الوقائع

أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

رقم  25واقيات النوافذ
يتطلب قانون الصحة يف مدينة نيويورك [ ]S. 131.15من ُم َّلك املساكن املتعددة ( 3شقق أو أكرث) يف مدينة نيويورك توفري وتركيب وصيانة واقيات
النوافذ عند إقامة طفل (أو أطفال) يف سن العرش سنوات أو أصغر .يجوز للمستأجرين الذين ليس لديهم أطفال  -أو ال يقيم معهم أطفال يف املنزل  -طلب
واقيات النوافذ والحصول عليها ،وذلك يف حالة رغبتهم يف الحصول عليها ألي سبب.
يجب تركيب واقيات النوافذ املعتمدة من إدارة الصحة ( )DOHيف مدينة نيويورك بطريقة سليمة وفقًا ملواصفات إدارة الصحة ( )DOHلجميع النوافذ؛
مبا يف ذلك نوافذ الحاممات ،ويُستثنى من ذلك أي نافذة ت ُستخدم كمنفذ للوصول إىل سالمل الحريق .بالنسبة للمباين التي بها سالمل حريق فوق الطابق
األول والطابق األريض ،وليس أسفل ذلك ،يجب ترك إحدى النوافذ دون واقٍ للسامح بتوفري مخرج ثانٍ من الشقة [قاعدة إدارة املباين يف مدينة نيويورك
رقم .]4.10
يجوز ملالك الشقة الخاضعة لتثبيت اإليجار أو التحكم يف اإليجار تحصيل رسوم إضافية مؤقتة من املستأجر .ينبغي أال يتجاوز الحد األقىص ملبلغ هذه الرسوم
اإلضافية املؤقتة  10دوالرات لكل واقي نافذة .يجوز للمستأجر اختيار الدفع مرة واحدة ،أو عىل أقساط شهرية متساوية عىل مدار سنة أو اثنتني أو ثالث.
ال تصبح هذه الرسوم جز ًءا من اإليجار األسايس للشقة .يجوز تحصيل القسط الشهري األول يف اليوم األول من الشهر التايل للرتكيب ،دون الحاجة إىل أمر
رسمي من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRبوالية نيويورك .إذا ترك املستأجر الشقة قبل دفع إجاميل الرسوم اإلضافية بالكامل ،ففي هذه الحالة
يجب عىل املستأجر دفع بقية الرصيد عىل الفور .يجوز للاملك خصم الجزء غري املدفوع املتبقي من إيداع التأمني الخاص باملستأجر .ال يجوز تحصيل رسوم
من املستأجر الجديد عندما يسكن يف الشقة التي تم تركيب واقيات النوافذ بها للمستأجر السابق .إذا ما تم الدفع مقابل واقيات النوافذ بالكامل ،واستبدلها
املالك بسبب قيام املالك بتجديد أو استبدال النوافذ ،ال يجوز تحصيل رسوم إضافية ثانية من املستأجر أو أي مستأجر يأيت بعده.
لن يطلب من متلقي املساعدات العامة ،وحاميل شهادات القسم  ،8أو رب املنزل الذي يحصل عىل إعفاء كبار السن من زيادة اإليجار ( )SCRIEأو إعفاء
املعاقني من زيادة اإليجار ( ،)DRIEأو دخل الضامن اإلضايف ( ،)SSIأو الدفعات التي تقدمها الوالية مبوجب القسم  209من قانون الخدمة االجتامعية
دفع هذه الرسوم من حسابهم الخاص .عوضً ا عن ذلك ،سوف تقوم إدارة املوارد البرشية بتعويض الم َُّلك ،من خالل شيك لصالح طرفني صادر من مراكز
املحافظة عىل مستوى الدخل املحلية ،بعد قيام املستأجر بتقديم فاتورة تحتوي عىل عنارص مطبوعة عىل أوراق املالك عقب تركيب واقي النافذة .يجوز
ملتلقي اإلعانات املالية من خالل دخل الضامن اإلضايف ( )SSIأو القسم  209االتصال مبكتب منطقة الخدمات االجتامعية ومعهم فاتورة تحتوي عىل عنارص
صادرة من املالك عقب تركيب واقي النافذة.
يتحمل ُم َّلك املساكن املتعددة مسؤولية تركيب واقيات النوافذ يف املناطق العامة إذا كان هناك طفل يبلغ عرش سنوات أو أصغر يقيم يف املبنى .ال يجوز
نقل تكلفة واقيات النوافذ املركبة يف املناطق العامة عىل مستأجري املبنى.
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يجب أن يلتزم الم َُّلك مبتطلبات إدارة الصحة ( )DOHوالقانون اإلداري يف مدينة نيويورك ( )S.17-123وإرسال أو تسليم منوذج معتمد من إدارة الصحة
( )DOHباللغة اإلنجليزية واإلسبانية للمستأجر أو الساكن ،وذلك كل عام يف الفرتة من  1يناير وحتى  15يناير .يجب عىل املستأجر استكامل النموذج
وإعادته للاملك وتحديد إقامة طفل عمره عرش سنوات أو أصغر يف الشقة من عدمه أو إذا كان املستأجر أو الساكن يرغب يف تركيب واقيات النوافذ ألي
سبب .يُعد عدم اتباع املالك أو املستأجر لهذا اإلجراء مخالفة للقانون اإلداري ملدينة نيويورك ( .)17-123يُطلَب أيضً ا من الم َُّلك إرفاق إخطار للمستأجر
باإليجار الخاص معتمد من إدارة الصحة (" )DOHامللحق أ") إىل )1( :جميع عقود الشقق الشاغرة و( )2جميع عقود التجديد.
يجب أن تتوافق واقيات النوافذ وعملية تركيبها مع مواصفات إدارة الصحة ( )DOHوإال فسيكون املالك مخالفًا وسوف يتم أمره باستبدالها أو تصحيحها.
تؤهل فقط الواقيات املعتمدة من إدارة الصحة ( )DOHوالتي تم تركيبها تركيبًا صحي ًحا للحصول عىل الرسوم اإلضافية املؤقتة .سوف تقدم إدارة الصحة
( )DOHللاملك قامئة تحتوي عىل جهات تصنيع واقيات النوافذ املعتمدة واملواصفات الخاصة بناء عىل طلبه.
ميكن لل ُم َّلك واملستأجرين الحصول عىل معلومات إضافية ومساعدة بشأن إجراءات اإلخطار ولوائح إدارة الصحة ( ،)DOHوكذلك مناذج اإلخطار
السنوي للمستأجر أو الساكن ("امللحق ب") ،وذلك من خالل االتصال مبركز خدمات املواطنني يف مدينة نيويورك عىل الرقم  311أو عرب تسجيل
الدخول عىل املوقع .nyc.gov/311
ينبغي عىل املستأجر الذي يعتقد أن املالك مل يلتزم باللوائح الخاصة بواقيات النوافذ مناقشة املشكلة مع املالك .وإذا مل يعالج املالك مخاوف املستأجر ،يجوز
للمستأجر اإلبالغ عن مالك غري ملتزم أو واقي (واقيات) نوافذ مركبة بطريقة غري صحيحة ،وذلك من خالل االتصال مبركز خدمات املواطنني يف مدينة نيويورك
عىل الرقم  311أو عرب تسجيل الدخول عىل املوقع .nyc.gov/311
بإمكان املستأجرين أو الم َُّلك الذين لديهم أسئلة حول الرسوم اإلضافية املؤقتة االتصال بشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( .)DHCRتتوفر معلومات
االتصال بشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع ( )DHCRيف نهاية صفحة الوقائع هذه.

للحصول عىل املزيد من املعلومات واملساعدة ،ميكنك زيارة مكتب إيجار بورو (.)Borough Rent Office
Lower Manhattan
25 Beaver Street
New York, NY 10004

		Queens
			
92-31 Union Hall Street
		th Floor6
			
Jamaica, NY 11433

					
					
					
					

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY 10458

		Brooklyn
		
			 55 Hanson Place
		th Floor6
			
			Brooklyn, NY 11217

					
					
					
					

				 Westchester
75 South Broadway
		
3rd Floor
White Plains, NY 10601

Upper Manhattan
		
			163 W. 125th Street
		th Floor5
			
New York, NY 10027
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