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كي عقارات القسم 

 (،Section 8) 8أعزاءنا مالكي ومشتر
 

ي مدينة نيويورك )
كل من إدارة الصحة العمل بشكل وثيق مع  New York City Housing Authority, NYCHA)تواصل هيئة اإلسكان ف 

(Department of Health )الصحة النفسية إدارة و(Department of Mental Hygiene ) وإدارة الطوارئ(Department of 
Emergency Management ) وس كاء الفيدراليير  لمراقبة فتر هم من الشر كاء اآلخرين بالمدينة والوالية وغتر ي مدينة نيويورك باإلضافة إىل الشر

ف 
ام باألوامر التنفيذية من العمدة COVID-19كورونا ) . تظل صحة وسالمة موظفينا ومالكي  Andrew Cuomoوالُمحافظ  Bill de Blasio( وااللتر 

نامج.    العقارات والمشاركير  أولوية بينما نقوم بتعديل عمليات التر
 

 الستخدامكم وتخطيطكم أدناه.   8وقد قمنا بتضمير  حالة محدثة لعمليات القسم 
 

، ( متاحتير  لتقديم الطلبات Self-Service Portal( وبوابة الخدمة الذاتية )Owner Extranetستظل الشبكة الخارجية للمالكير  ) للتذكتر
نت.  ي وقت المعالجة للمهام، مثل وظائف الطباعة  والمستندات وتحديثات الحالة عتر اإلنتر

ونظًرا لقيود جدول التوظيف، فسيكون هناك تأختر ف 
يد. يرجر  ورية قدر اإلمكان.  والتر  زيارة بوابة الخدمة الذاتية والشبكة الخارجية للمالكير  بشكل دوري لتحديث وطباعة أي مستندات ض 

 
ي ) 8يرجر المالحظة: قد تستمر عمليات القسم 

ون  ي مدينة نيويورك اإللكتر
. تفضلوا بزيارة موقع هيئة اإلسكان ف  ي التغيتر

( www.nyc.gov/nychaف 
 للحصول عىل معلومات إضافية. 

 

بينما يتم تطبيق حالة الطوارئ عىل  8لطلبات القسم  (Customer Contact Center, CCCمركز اتصال العمالء )سيتم تعليق عمليات  •
 المدينة.     

 مغلقة أمام الجمهور بينما يتم تطبيق حالة الطوارئ عىل المدينة.  (Walk-in Centersمراكز الطلبات العاجلة )ستكون  •

ي تؤدي إىل زيادة حصة اإليجار بتاري    خ رسيان يبدأ من  إعادة االعتماد السنوية والمؤقتة طلباتستتم معالجة  •
أو  2020مايو  1التر

ة الزمنية.   بعده.   وسيعمل هذا عىل منع الزيادة الفورية للقيمة اإليجارية بالنسبة لألرس خالل هذه الفتر

ن سيتم إجراء  •  عتر الهاتف. مقابالت أهلية المتقدمي 

 عتر الهاتف.  المؤتمرات غي  الرسميةسيتم عقد  •

فقط للوحدات المستأجرة الجديدة. وسيتم تعليق جميع عمليات التفتيش األخرى حتر إشعار آخر. تطلب  التفتيش سيتم إجراء عمليات  •
ية عند إجراء عمليات إعادة النظر، وإىل أن يتم استالم هذا   من دائرة اإلسكان والتنمية الحض 

ا
ي مدينة نيويورك تنازًل

تنازل، الهيئة اإلسكان ف 
م بالسياسة الحالية بشأن عمليات التعليق واإلعادة.   يجب أن نلتر 

ي إىل  •
ون  يد اإللكتر نت وعتر التر ات إيجار العقود عتر اإلنتر  .lrinfo@nycha.nyc.govيمكن تقديم تجديدات اإليجار وتغيتر

ي عىل العنوان عتر التر مجموعات التأجي  سيتم قبول  •
ون   .s8.rtu@nycha.nyc.govيد اإللكتر

ي حسب   يوًما عىل األقل.  60بينما يتم تطبيق حالة الطوارئ عىل المدينة لمدة  إجراءات اإلنهاءيتم تعليق  •
وسيتم تقييم هذا اإلطار الزمت 

  علقة بإعادة االعتماد السنوي والتفتيش واالحتيال. الحاجة. وهذا يشمل إجراءات اإلنهاء المت

يد. يرجر التحقق بشكل دوري من    طلبات التحويلإن  • ي استالم إيصاالت التحويل عتر التر
قيد المعالجة. ومع ذلك، سيكون هناك تأختر ف 

 بوابة الخدمة الذاتية، حيث ستتمكنون من طباعة القسائم إن أمكن. 

يد • ي القسم  خيارات الير
نت:  8للمشاركير  ف   الذين ليس لديهم إمكانية للوصول إىل اإلنتر

ي )   AOI) PO Box 19196مستندات المراجعة السنوية إلقرار الدخل الكتانر
Long Island City, NY 11101‐9196 

  PO Box 19199 مستندات تحويل اإليجار
Long Island City, NY 11101‐9199 

http://www.nyc.gov/nycha
mailto:lrinfo@nycha.nyc.gov
mailto:s8.rtu@nycha.nyc.gov


  PO Box 19201 األسئلةالرسائل أو 
Long Island City, NY 11101‐9201 

  PO Box 1631 مستندات قابلية التحويل 
New York, NY 10008-1631 

 

عىل القيام بالمثل من خالل تطهتر المناطق  8نحن نتخذ هذه الخطوات المهمة للحفاظ عىل سالمة مجتمعاتنا. نحث مالكي عقارات القسم 
كة  ون. إذا لم تقم بذلك بالفعل، يجب عىل مالكي العقارات تعديل إجراءات الصيانة المعتادة الخاصة بهم للتعامل المشتر دد عليها الكثتر ي يتر

مع والتر
ون.  دد عليها الكثتر ي يتر

 هذه المناطق التر
 

  المستمرة.  COVID-19سنواصل إمدادك بالمستجدات حول 
 

ي COVID-19لمعرفة المزيد من المعلومات عن 
ون   .nyc.gov/coronavirus ، تفضل بزيارة الموقع اإللكتر

 
 نشكركم عىل تعاونكم. 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page

