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 أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد 

المجتمع في والية نيويورك

مكتب إدارة اإليجار

رقم 15 التدفئة والماء الساخن

15# الصفحة 1 من 2 تمت المراجعة في )12/22(

صفحة الوقائع

التدفئة واملاء الساخن للمباين يف مدينة نيويورك

مبوجب القانون، عىل مالك املباين تزويد جميع املستأجرين باملستويات اآلتية من التدفئة واملاء الساخن:

التدفئة )يف غضون موسم التدفئة أي من 1 من أكتوبر وحتى 31 من مايو(

 بني الساعة 6 صباًحا وحتى الساعة 10 ليالً، ويجب أن تصل درجة حرارة التدفئة إىل 68 فهرنهايت عىل األقل عندما تكون درجة 	 

الحرارة يف الخارج أقل من 55 فهرنهايت.

 بني الساعة 10 ليالً وحتى الساعة 6 صباًحا، يجب أن تبلغ درجة حرارة التدفئة 62 فهرنهايت عىل األقل. 	 

املاء الساخن )عىل مدار الساعة وطوال العام(

 يجب أن تبلغ درجة حرارة املاء الساخن درجة حرارة ثابتة 120 فهرنهايت يف الصنبور أو أعىل.	 

 يف حالة تجهيز حوض االستحامم أو رشاش املاء بصامم منع الحروق مينع وصول درجة حرارة املياه الساخن ألعىل من 120 درجة، 	 
فمن ثمَّ يجب أن تكون درجة حرارة املاء الساخن الُدنيا يف حوض االستحامم أو رشاش املاء 110 درجة.

يحق لشعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( يف والية نيويورك تخفيض القيمة اإليجارية ألي شقة تخضع لتنظيم اإليجار يف مدينة نيويورك 

يف حالة عدم الحفاظ عىل توفري خدمات التدفئة واملاء الساخن. يجوز للمستأجرين تقديم "اإلخفاق يف تزويد املاء الساخن و/أو التدفئة - طلب 

 املستأجر لتقليل القيمة اإليجارية" )منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع رقم HHW-1(. يجوز أيًضا تقديم الشكوى عن أي شقة فردية 

عرب اإلنرتنت عرب الرابط www.hcr.ny.gov. إذا رغب أكرث من مستأجر تقديم شكوى، يجب أن يُرفق املستأجرون ملحًقا إىل النموذج رقم 

 .)RA-84 أو تقديم "طلب تخفيض اإليجار بناء عىل الخدمات املُخفَّضة يف كامل املبنى")منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع رقم HHW-1
عند تقديم الطلبات القامئة عىل عدم وجود التدفئة أو املاء الساخن بدرجات الحرارة املالمئة، يجب إرفاق تقرير من وكالة املدينة املْعنية يفيد 

بغياب التدفئة أو املاء الساخن بدرجات الحرارة املالمئة. إذا اكتشفْت شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أن املالك أخفق يف تزويد التدفئة 

 أو املاء الساخن املالمئني، يجب إصدار قرار بتخفيض القيمة اإليجارية للشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار، وقد يُطبق عىل الشقق الخاضعة للتحكم 

يف اإليجار أيًضا، وسوف مُيَنع املالك من تحصيل أي قيم إيجارية إضافية إىل حني إعادة الخدمة.

عىل مقدمي شكاوى التدفئة و/أو املاء الساخن من مستأجري الشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار والشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار يف مدينة 

نيويورك االتصال بـ مركز خدمة املواطنني مبدينة نيويورك عرب الرقم 311.

 يحقق مفتش تطبيق قانون مدينة نيويورك يف الشكوى، إما أن يُصدر مخالفة بحق املبنى أو يصدر قراًرا بإجراء إصالحات عاجلة إلعادة الخدمات 

يف حالة التحقق من عدم توفري املالك للخدمات. 
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يف حالة استالم املستأجر لقرار تخفيض القيمة اإليجارية من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR(، واستلم إنقاًصا آخر أو رصيًدا إيجاريًا 

بسبب الظروف نفسها، ال يجوز للمستأجر االستفادة من اإلعانتني يف الوقت ذاته.

توفري التدفئة واملاء الساخن يف املباين خارج مدينة نيويورك

 بالنسبة ألغلب حاالت اإلسكان الخاضعة لقانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ )ETPA(، عىل املالك تزويد التدفئة واملاء الساخن 

 كخدمة مطلوبة. إذا كان املالك غري ُملزَم بتوفري التدفئة و/أو املاء الساخن، أو يف حالة سداد التدفئة و/أو املاء الساخن بواسطة املستأجر، 

 عىل املستأجرين التأكد من أن زيادتهم اإلرشادية مالمئة. يجوز ملجلس إرشادات اإليجار املحيل إصدار إرشادات مستقلة لتلك املمتلكات. 

)راجع صفحة الوقائع رقم 26(

نيا لتوفري التدفئة واملاء الساخن يف البلديات الخاضعة لقانون حامية املستأجرين يف حاالت الطوارئ )ETPA( يف قانون   تم بيان املعايري الدُّ

:)PMC( صيانة املباين يف والية نيويورك

 التدفئة: ينص قانون صيانة املباين بشكل عام عىل توفري التدفئة بداية من 15 من سبتمرب وحتى 31 من مايو، وتكون أقل درجة حرارة للتدفئة 

68 درجة فهرنهايت يف جميع الغرف القابلة للسكن والحاممات ودورات املياه. 

املاء الساخن: ينص قانون صيانة املباين بشكل عام عىل توفري مقدار كاٍف من املاء يُسحب يف كل حوض ومرحاض وحوض استحامم ورشاش مياه 

ومرافق غسيل بدرجة حرارة ال تقل عن 110 درجة فهرنهايت. 

حيث إن اختالف االشرتاطات املحلية وارد، يُخطر املستأجرون واملالك بالرجوع إىل قوانني البناء املحلية املنطبقة عليهم ملعرفة االشرتاطات الخاصة 

املنطبقة عىل املباين.

 لتقديم شكوى عن عدم وجود تدفئة أو ماء ساخن، يُرَجى االتصال بإدارة املباين البلدية املحلية أو إدارة الصحة باملقاطعة. يف حالة استمرار 

 )DHCR( الوضع ملدة زمنية مستدامة، يجب تقديم شكوى عن انخفاض الخدمة إىل مكتب اإليجارات يف شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع 

 يف منوذج "اإلخفاق يف تزويد املاء الساخن و/أو التدفئة - طلب املستأجر لتقليل القيمة اإليجارية")منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع 

 رقم HHW-1(  لشقة واحدة أو طلب تخفيض اإليجار بناًء عىل الخدمات املخفَّضة يف كامل املبنى")منوذج شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع 

 رقم RA-84( للشكاوى عىل مستوى املبنى. عند تقديم الطلبات القامئة عىل عدم وجود التدفئة أو املاء الساخن بدرجات الحرارة املالمئة، 

يجب إرفاق تقرير من وكالة املقاطعة أو البلدية املْعنية يفيد بغياب التدفئة أو املاء الساخن بدرجات الحرارة املالمئة.

 إذا اكتشفت شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR( أن املالك أخفق يف تزويد التدفئة أو املاء الساخن املالمئني، قد يصدر قرار بتخفيض 

القيمة اإليجارية للشقق الخاضعة لتثبيت اإليجار والشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار.

يف حالة استالم املستأجر لقرار تخفيض القيمة اإليجارية من شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع )DHCR(، واستلم إنقاًصا آخر أو رصيًدا إيجاريًا 

بسبب الظروف نفسها، ال يجوز للمستأجر االستفادة من اإلعانتني يف الوقت ذاته.

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

Queens
92-31 Union Hall Street 
6th Floor 
Jamaica, NY 11433

Lower Manhattan 
25 Beaver Street 
New York, NY 10004

Brooklyn 
55 Hanson Place 
6th Floor  
Brooklyn, NY 11217 

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY  10458

Upper Manhattan 
163 W. 125th Street 
5th Floor
New York, NY 10027

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


