
 

 السادة المستأجرین
   

   ماذا یجب أن تفعل إذا كنت قلقًا بشأن:
   صحة أو سالمة شقتك؛ .1
   صیانة عقارك؛ .2
 ؟ 8إیجارك أو المساعدة المتاحة لك بموجب القسم  .3

 
ویخضع لإلشراف   )HUDوزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة (من خالل   8یتلقى ھذا العقار مساعدة فیدرالیة بموجب القسم 

  من قبل برنامج إدارة العقود القائمة على المشروع لدى وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة.  برنامج إدارة العقود القائمة على
، ویعمل بالشراكة مع  ")HCRبإدارة تجدید المنازل والمجتمعات في والیة نیویورك (" المشروع في والیة نیویورك ھو برنامج خاص

CGI.   
 

") في المساعدة في ضمان حصول المستأجرین على سكن آمن والئق بأسعار  HCRتتمثل مھمة إدارة تجدید المنازل والمجتمعات ("
معقولة.  نحن نشجعك على إبالغ مدیر العقار بأي مخاوف؛ فھذه الطریقة األسرع في الغالب لمعالجة مشكلتك.  فیما یلي الخطوات التي  

 یمكنك اتخاذھا: 
 

 االتصال بمدیر العقار و/أو لجنة السكان أوالً.   :1الخطوة 
 بالنسبة لھذا العقار، یرجى االتصال على:  

 في المواقف التي تھدد الحیاة.**  911**اتصل دائًما بالرقم 
 

   CGI:  االتصال بمركز االتصال لدى 2الخطوة 
إذا لم یكن االتصال بمدیر    -أو   - واتصلت بمدیر العقار أو لجنة السكان ولم تتلق توجیًھا أو قراًرا   8إذا كنت مستأجًرا بموجب القسم 

 المساعدة.  CGIالعقار بشأن مخاوفك الخاصة أمًرا مناسبًا، فقد یكون بإمكان مركز االتصال لدى 
 

 
 

") الذین یتلقون المخاوف ویتحققون منھا CRSفریقًا من متخصصي عالقات العمالء ("  CGIیضم مركز االتصال لدى 
 ویردون علیھا.  

 
 CGIالغرض من مركز االتصال لدى 

  یعمل كطرف ثالث محاید للسكان والمالكین والجمھور 
 ضریة (یراقب العقارات لضمان االمتثال للوائح وزارة اإلسكان والتنمیة الحHUD ( 
  یضمن توفیر سكن الئق وآمن وصحي للسكان 

 
 وساعات العمل  CGIمعلومات االتصال بمركز االتصال لدى 

 مساًء، من االثنین إلى الجمعة  5:30صباًحا إلى   8:30من  ساعات العمل: 
 7901-641-866-1 أرقام االتصال: 

 1220-662-800-1 رقم الھاتف النصي: 
 7800-218-518-1 الفاكس: 
 Great Oaks Blvd., Suite 120, Albany NY 12203 100  البرید:

 NYPBCAContactCenter@cgifederal.com  البرید اإللكتروني: 
 http://www.pbcany.com  الموقع اإللكتروني: 

لفتح استعالم، یرجى تضمین اسم العقار واسم الساكن (یتم قبول االستعالمات مجھولة الھویة)، ورقم ھاتف الساكن متضمنًا رمز المنطقة،  
 الساكن متضمنًا رقم الشقة، ووصفًا مفصًال قصیًرا للمخاوف.  وعنوان

 معلومات االتصال وتعلیمات بشأن المخاوف: 
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