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صفحة الوقائع

إذا كان املستأجر "أحد أفراد األرسة"، بالنسبة للشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار والتحكم فيه يف كل أنحاء والية نيويورك، يحق له تجديد عقد الشقة الخاضعة 

لتثبيت اإليجار أو الحصول عىل الحامية من الطرد من الشقة الخاضعة للتحكم يف اإليجار عندما ميوت املستأجر أو يرتك الشقة نهائيًّا. للحصول عىل املزيد 

من التفاصيل ملصطلح "أحد أفراد األرسة"، ارجع إىل القسم "تعريف أفراد األرسة" من صفحة الوقائع هذه.

يحق ألحد أفراد األرسة تجديد عقد اإليجار أو الحامية من الطرد إذا كان مقياًم مع املستأجر يف الشقة باعتبارها مسكنه األسايس ملدة سنتني )2( مبارشة قبل 

وفاة املستأجر أو تركه النهايئ للشقة. قد يحق أيًضا ألحد أفراد األرسة تجديد عقد اإليجار أو الحامية من الطرد إذا كان   يقيم مع املستأجر من بداية اإليجار 

أو من بداية عالقة السكن. إذا كان أحد أفراد األرسة الذي يحاول إثبات حقوق التوارث مواطًنا كبريًا يف السن أو شخًصا معاقًا، ففي هذه الحالة يتم تقليل 

الحد األدىن ملدة التشارك يف السكن إىل سنة واحدة )1(.

أفراد األرسة - التعريفات

مصطلح "أحد أفراد األرسة" يُقَصد به الزوجة، أو االبن، أو البنت، أو ابن الزوجة، أو بنت الزوجة، أو األب، أو األم، أو زوج األم، أو زوجة األب، أو األخ، أو 

األخت، أو الجد، أو الجدة، أو الحفيد، أو الحفيدة، أو الحمو، أو الحامة، أو زوج البنت، أو زوجة االبن بالنسبة للمستأجر أو املستأجر الدائم.

يشتمل تعريف مصطلح "أحد أفراد األرسة" أيًضا عىل أي شخص )أشخاص( آخر يقيم مع املستأجر أو املستأجر الدائم يف املسكن باعتباره مسكنه األسايس، 

والذي ميكنه إثبات التزام عاطفي ومايل واعتامد متبادل بني هذا الشخص )األشخاص( واملستأجر.

يُنظَر يف العنارص التالية عند تقرير تواجد التزام عاطفي ومايل واعتامد متبادل بني املستأجر والساكنني اآلخرين معه:

أ( طول مدة العالقة؛

ب( مشاركة أو االعتامد عىل بعضهم من أجل دفع مصاريف املنزل واألرسة، و/أو رضوريات الحياة األخرى املعتادة؛

ج( اختالط األمور املالية باعتبارها دلياًل عىل امللكية املشرتكة للحسابات املرصفية، وذلك ضمن بعض األمور األخرى، واملمتلكات الشخصية والعقارية، 

وبطاقات االئتامن، والتزامات القروض، ومشاركة ميزانية املنزل ألغراض الحصول عىل اإلعانات الحكومية... إلخ؛

د( االشرتاك يف األنشطة األرسية من خالل حضور املهام األرسية مًعا، والعطالت واالحتفاالت، واألنشطة االجتامعية والرتفيهية... إلخ؛
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هـ( تشكيل االلتزامات القانونية، والنيات، واملسؤوليات تجاه بعضهم من خالل وسائل مثل تنفيذ الوصايا، واختيار بعضهم بعًضا كمنفذ و/أو مستفيد، 

ا و/أو التشاور حيال سلطة كل منهم يف اتخاذ قرارات الرعاية الصحية لبعضهم، أو الدخول يف عقود عالقات شخصية، أو  ومنح بعضهم بعًضا توكياًل عامًّ

إعالن الرشاكة األرسية، أو العمل كممثل لصاحب الحق ألغراض الحصول عىل اإلعانات العامة... إلخ؛

و( تقديم أنفسهم عىل أنهم أفراد أرسة أمام أفراد األرس األخرى، أو األصدقاء، أو أفراد الجاليات أو املؤسسات الدينية، أو املجتمع بصفة عامة، وذلك من 

خالل تعبرياتهم اللفظية أو أفعالهم؛

ز( القيام باملهام األرسية دوريًّا؛ مثل حمل أحد أفراد األرسة املمتدة لكل منهم و/أو االعتامد عىل بعضهم يوميًّا ألداء الخدمات األرسية؛

ح( االشرتاك يف أي أمناط سلوكية أخرى، أو اتفاقات، أو أفعال تثبت نية تكوين عالقة التزام عاطفي طويل املدى.

ال يَُحد اتخاذ القرار بعامل واحد فقط، كام ال يجوز بأي حال من األحوال طلب دليل عىل إقامة عالقة جنسية بني هؤالء األشخاص أو النظر يف هذا الدليل.

"املستأجر" هو املتعلق بأي شخص أو أشخاص مدونة أسامؤهم يف عقد اإليجار أو اتفاق اإليجار الذي يكون مسؤواًل أو ملتزًما بدفع اإليجار نظري استخدام 

املسكن.

"الساكن األسايس" هو املتعلق باألفراد، الذين أقاموا باستمرار يف املساكن املوجودة يف الفنادق كمقر سكني أسايس لهم ملدة ستة أشهر عىل األقل، أو فندق 

يحق للمستأجر الساكن تأجريه.

الشخص املعاق

يُعرف "الشخص املعاق" بأنه شخص لديه إعاقة بسبب حاالت ترشيحية، أو فسيولوجية أو نفسية، بخالف إدمان الكحول، أو املقامرة، أو أي مواد خاضعة 

للرقابة، ميكن إثباتها من خالل وسائل التشخيص املعملية والرسيرية املقبولة والتي متنع املستأجر من مامرسة أحد األنشطة الحياتية املهمة أو أكرث.

كبار السن

يُعرف "كبار السن" بأنهم الشخص الذي بلغ من العمر اثنني وستني عاًما أو أكرب.

الحد األدىن من متطلبات اإلقامة

لن يُعترَب الحد األدىن للمدد املطلوبة لإلقامة منقطًعا يف حالة انتقال "أحد أفراد األرسة" مؤقتًا يف أي فرتة لألسباب التالية:

أ( االنخراط يف الخدمة العسكرية الفعلية؛

ب( االنضامم للدراسة كطالب بدوام كامل؛

ج( عدم اإلقامة يف املسكن مبوجب أمر قضايئ ال يتضمن أي رشوط أو أحكام لعقد اإليجار وال يتضمن أي أسس محددة يف قانون إجراءات ودعاوى 

األمالك العقارية؛

د( العمل يف وظيفة تتطلب االنتقال من املسكن مؤقتًا؛
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هـ( اإلقامة يف املستشفى لتلقي العالج الطبي؛ أو 

و( توفُّر أسس أخرى مناسبة تقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( بتقديرها بعد تقديم هذا الشخص لطلب.

يجوز للمستأجر يف أي وقت إخطار املالك بأسامء كل األشخاص )بخالف املستأجر( الذين يقيمون يف الشقة، وذلك من خالل إشعار املالك بأفراد األرسة 

املقيمني مع املستأجر املسمى يف الشقة الذين قد يحق لهم حقوق التوارث/الحامية من الطرد )منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( رقم 

)RA-23.5(. أو يجوز للاملك يف أي وقت أن يطلب من املستأجر أسامء جميع هؤالء األشخاص ولكن ليس أكرث من مرة يف خالل االثني عرش شهرًا.

يجب أن تتواجد املعلومات التالية الخاصة بهؤالء األشخاص بجانب األسامء؛

أ( إذا كان الشخص أحد أفراد األرسة وفًقا للتعريف الوارد أعاله؛

ب( إذا كان من املمكن أن يحق للشخص أن يُسمى مستأجرًا يف عقد تجديد اإليجار أو من املمكن أن يحق له الحصول عىل الحامية من الطرد عقب 

مرور الحد األدىن ملدة اإلقامة املطلوبة؛

ج( تاريخ بدء سكن الشخص بصفة أساسية مع املستأجر؛ و

د( إذا كان الشخص كبريًا يف السن أو معاقًا وفًقا للتعريف الوارد أعاله.

.)Borough Rent Office( للحصول عىل املزيد من املعلومات واملساعدة، ميكنك زيارة مكتب إيجار بورو

     Queens       Lower Manhattan
     92-31 Union Hall Street     25 Beaver Street
     6 th Floor      New York, NY 10004
     Jamaica, NY 11433

     Brooklyn      Bronx
     55 Hanson Place      1 Fordham Plaza
     6 th Floor       4th Floor
     Brooklyn, NY 11217   Bronx, NY 10458

     Upper Manhattan     Westchester     
     163 W. 125th Street   75 South Broadway     
     5 th Floor      3rd Floor
     New York, NY 10027     White Plains, NY 10601

املصادر:

ترشيع تثبيت اإليجار يف مدينة نيويورك، القسم 2523.5 

لوائح حامية املستأجر، القسم 2503.5

لوائح اإليجار والطرد يف مدينة نيويورك، القسم 2202.25 

لوائح اإليجار والطرد يف والية نيويورك، القسم 2102.8
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