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  المدينة، سكان أعزاءنا
 

Authority) Housing City York New,   نيويورك مدينة في اإلسكان لهيئة التابعة العقارات إدارة مكاتب تُفتح

NYCHA،) اجتماعات وعلقنا مكتب كل في الموظفين عدد خفضنا لذا االجتماعي، العزل ممارسات أفضل ستطبق ولكنها 

   والسكان. الموظفين بين المباشر  التواصل
 

 مع للتحدث محددة مواعيد خالل من اإللكتروني والبريد الهاتف عبر  السكان مساعدة العقارات إدارة مكتب موظفو سيواصل

  االستقبال. مكتب موظفي
 

 المعلومات لمناقشة ونوسيوجد اإللكتروني؛ البريد عبر  أو نفسها المكاتب في الوثائق العقارات إدارة مكاتب موظفو سيتسلم

ان تغيير  وطلبات المفاتيح وإعادة اإلخالء باعتزام النوايا إخطارات وسيتسلمون المكتب؛ يف أو الهاتف عبر  السرية  / الخزَّ

  من األصغر  للطفل واستبيان  السنوية للنوافذ األمان قضبان إخطارات على الردود وسيتسلمون المفاتيح؛ نُسخ أو البريد صندوق

  .سنوات 6
 

  ومن ،MYNYCHA وتطبيق والهاتف، البريد، عبر  اإليجار  سداد ويجب شخصية. بصفة لإليجار  تحصيل هناك يكون لن

  إلى االنتقال يرجى مالية، صعوبات تواجه أو إيجارك سداد بشأن قلقًا كنت إذا اإلنترنت. عبر  لها المصرح المصارف خالل

hardships-rent-on-residents-housing-public-to-https://nychajournal.nyc/guidance من مزيد لمعرفة 

 لها.  مؤهاًل  تكون التي البرامج بشأن المعلومات
 

 NYCHA تقدمها التي المنشآت خدمات بشأن تحديث
 من عمل طاقم سيواصل آخر، إشعار  لحين لها المخطط والمياه الدافئة والمياه التدفئة انقطاع عمليات جميع تعليق من الرغم على

 طوال اليوم مدار على األخرى الطوارئ عمل فرق وكذلك والمصاعد التدفئة أجهزة إصالح خدمات تقديم في متخصصين أفراد

  .األسبوع أيام
 

  الشقق. في الطارئة واإلصالحات الصيانة خدمات لتقديم العمل ANYCH  موظفو سيواصل
 

 وتسرب المياه، وتسرب الدافئة، المياه وانقطاع التدفئة نظام عطل حاالت تشمل التي الطارئة األعمال طلبات سنلبي •

 الخطرة. والحاالت الكهرباء، ومشكالت االنقطاع، وحاالت الغمر، وحاالت الغاز،

  
 بأكملها، الشقة عن الكهربي التيار  انقطاع يلي: فيما الموضحة المحددة الحاالت لتصليح الالزمة األعمال طلبات سنلبي •

 أو للحياة، الداعمة األجهزة عن الكهربائية الطاقة انقطاع أو الحمامات، أو المطابخ عن الجزئي الكهرباء انقطاع أو

 عن الكشف أجهزة تعطل أو الثالجات، أو  الموقد لتعط أو اآلفات، تفشي أو الحائط، من معلقة خزانات سقوط

 الشقة. باب تلف  أو للنوافذ، األمان قضبان فقد/تلف أو الكربون، أكسيد الدخان/أول

  
  نفترض حيث فقط، منشأة 92 في توجد وحدات في للغبار  مسح عينات وسنجمع الرصاص، من تطهيًرا سنجري •

  كانت التي األماكن و/أو يزورونها، أو سنوات 6 من أصغر  لأطفا بها يقيم وأنه رصاصي أساس ذي طالء وجود

  أصغر  أطفال بها يقيم كان إذا عما النظر  بصرف إيجابية بها الخاصة (XRF) الفلورية السينية األشعة اختبار  نتائج

  يزورونها. أو سنوات 6 من
  

 بسبب أو أمر  حدة من  للتخفيف ينالمفوض أحد أمر  أو محكمة أمر  بموجب نشأت األهمية بالغة أعمال طلبات سننفذ •

 امتثالنا.  مع تتناسب  لعملية وفقًا أو آخر، انتهاك
 

 7771-707-718 الرقم على (CCC Center, Contact Customer) العمالء اتصال بمركز  االتصال للسكان يمكن

 الطوارئ. بحاالت لإلبالغ

 

 إجراءات سيتخذون ذكرها السالف واإلصالح الصيانة خدمات إلجراء السكان شقق سيزورون الذين NYCHA موظفي إن
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3.20.20 12:55 PM DRAFT 

  االجتماعي. العزل ممارسات على والحفاظ الشقة في للمقيمين الصحية الحالة عن االستفسار  ومنها الشقق، دخول قبل احترازية

 

شقق السكان، وقد يطلبون فتح النوافذ في شقتك لزيادة التهوية في   قد يرتدون أيًضا القناعات أو القفازات في أثناء العمل داخل

إعادة   NYCHAفي حالة تعذر توفير أوضاع صحية آمنة أو رفض السكان دخول الموظفين، ستضطر  أثناء عملية اإلصالح.

  تحديد موعد آخر.
  

 Policeساعدة جهاز الشرطة )الدخول بأي حال من األحوال بم NYCHAفي بعض الحاالت الطارئة، قد يضطر موظفو 

Service Area, PSA المحلي أو غيرهم من المسعفين إذا كان الساكن في خطر أو يلزم اتخاذ إجراء فوري حفاًظا على )

نأمل منك إدراك أنه يتعين علينا إيالء األولوية لسالمة السكان، وقد تكون هذه اإلجراءات  السالمة، مثل إغالق خط الغاز.

 يتك وحماية جيرانك. إلزامية لحما

 والمسؤولين نيويورك والية من اإلرشادات من المزيد تلقينا عند المقبلة األيام خالل الخدمات هذه تُعدل قد أنه مالحظة يرجى

 . COVID-19 انتشار لوقف اتخاذها يجب إضافية احترازية بتدابير المتعلقة المحليين
 

 ورسائل اآللية، المحادثات ومنها للسكان، المباشرة التوعية وسائل خالل من COVID-19 بشأن المعلومات إتاحة نواصل

  اليومية، االجتماعي التواصل وسائل ومنشورات ،MyNYCHA وتطبيق اللغات، المتعددة والملصقات اإللكتروني، البريد

 .(www.nyc.gov/nycha )مثل والموظفين بالسكان  صةوالخا العامة اإللكترونية المواقع في والمنشورات

  

 مدربون ممثلون هناك طارئ. إصالح طلب إلى بحاجة كنت إذا 7771-707-718 الرقم على CCC بـ االتصال يرجى

  األسبوع. أيام طوال اليوم مدار  على متاحون

  

 وصحتنا.   NYCHA مجتمع سالمة على نحافظ معًا القيمة. وآرائكم لمستمر ا ودعمكم تعاونكم على نشكركم
 

http://www.nyc.gov/nycha

