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بيان السياسة 2-93 )20 أغسطس 1993(
)يحل محل بيان السياسة 90-3(

)MCI( تعريف غرفة ألغراض التحسينات الرئيسية الكبرية

يتم تعريف غرفة ألغراض التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( وفًقا ملا ييل فقط:  

السابقتني  الحالتني  كلتا  يف  نافذة.  به  مساحة  بأي  مطبخ  أو  األقل  عىل  مربًعا  قدًما   59 مساحته  نافذة  دون  من  1(   مطبخ   
املدخل. عىل  يحتوي  الذي  )الجوانب(  الجانب  ذلك  من  يستثنى  األقل،  عىل  جوانب  ثالثة  عىل  املطبخ  يحتوي  أن  يجب 

أو

2(   منطقة مغلقة بها نافذة مساحتها 60 قدًما مربًعا عىل األقل.  
أو

3(   منطقة مغلقة من دون نافذة مساحتها 80 قدًما مربًعا عىل األقل.  

ال تحتسب الحاممات، وخزانات املالبس املوجودة باملدخل، واألروقة، والرشفات واملداخل من الغرف.  

يُقصد مبصطلح "منطقة مغلقة" املنطقة التي تحدها حوائط ممتدة من األرضية إىل السقف، ميكن أن يحتوي أحد هذه الحوائط أو أكرث عىل مدخل.   
يجب أن يكون مدخل املنطقة املغلقة عبارة عن باب أو مدخل عىل شكل قنطرة غالبًا ما تكون أبعاده نفس أبعاد إطار الباب التقليدي، ولكن ميكن أن تكون 

هذه األبعاد كبرية مثل إطار باب مزدوج الحجم. يف الغالب يُعتَب الباب املنزلق أو أنواع األبواب األخرى مدخاًل ملنطقة مغلقة. ومع ذلك، عندما توجد منطقتان 
متقاربتان تُفَصل املنطقة املغلقة يف كل منهام مبدخل عىل شكل قنطرة حجمه أكب من الباب املزدوج أو يُفصل بينهام بأحد األشكال الهندسية التي يسهل متييزها 

)مثل شكل حرف "L"(، وتكون مساحة كل منطقة 60 قدًما مربًعا وبها نافذة واحدة عىل األقل، ومثل هذه املناطق تُعتَب غرفتني.

سوف يتم تحديد احتواء الوحدة السكنية عىل نفس عدد غرف الوحدات السكنية األخرى )كام هو محدد من خالل خطط التعديل أو باملقارنة مع   
الوحدات السكنية األخرى من نفس املستوى( بغّض النظر عن أي تعديالت أو تخصيصات متت عليها بطريقة أدت إىل تقليل عدد الغرف، وذلك يف حالة تطبيق 

املبادئ األخرى املحددة يف بيان السياسة هذا.

يجب عىل املالك استخدام تعريف "الغرفة" عند تطبيق زيادات اإليجار نظري التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( عىل الشقق الخاضعة للتحكم   
يف اإليجار ولتثبيت اإليجار. ستقوم شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( بإخبار كل مستأجر تعرَّض للرضر بعدد الغرف الخاصة بشقته والتي ذكرها 
املالك يف طلب التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI(. إذا قام املستأجر باالعرتاض عىل عدد غرف شقته التي ذكرها املالك يف طلب التحسينات الرئيسية الكبرية 

.)MCI( ففي هذه الحالة يجب تقديم هذا االعرتاض يف إجراءات التحسينات الرئيسية الكبرية ،)MCI(

يرسي العمل بالتغيري الذي حدث نتيجة لهذا الجزء من بيان السياسة الذي يحدد الرشوط املؤهلة للمطبخ )الفقرة رقم "1" أعاله( عىل الفور،   
كام يُطبَّق عىل كل إجراءات التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( الحالية. يرسي بيان السياسة هذا، من حيث جميع الجوانب األخرى، عىل جميع طلبات 

التحسينات الرئيسية الكبرية )MCI( املقدمة يف 15 أكتوبر 1993 وبعد ذلك، كام سيتم توفري مناذج تحتوي عىل التعريف املعدل ملصطلح "غرفة" املحدد 

م بعد هذا التاريخ. وحتى هذا التاريخ سوف يظل العمل ساريًا ببيان السياسة 3-90 الذي يحدد  يف بيان السياسة هذا من أجل الطلبات الجديدة التي تُقدَّ
.)MCI( التعريف الحايل ملصطلح "غرفة" يف إجراءات التحسينات الرئيسية الكبرية
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