
 
 
 

 
	 رجأتسملا راعشإ ةرامتسا
 )يدرف رجأتسم لكل مَّدقت(

	
 ____________ :خیراتلا

	
 

 _______________________________________________ :رجأتسملا مسا
	
 

 __________________________________________________  :ناونعلا
	
 

 _____________  :ةدحولا مقر
	
	

 تادحو امبرو كتدحو لیوحت يونی ،____________________________ ،ھیف نكست يذلا راقعلا كلام نأب كغالبإل باطخلا اذھ
 لیوحت ةطخ ىلع لوصحلاو بلطب ّمدقتلا راقعلا كلام ىلع نیعتیسو .ةینواعت تادحو وأ ةكرتشم ةیراقع ةیكلم ىلإ امإ كانبم يف ىرخأ
 وأ ةكرتشملا ةیراقعلا ةیكلملا لیوحت حیرصت ّيقلتو بلطب ّمدقتلا ھنم َبلُطی فوسو ،نطسوب ةنیدمب ناكسإلا رارقتسا بتكم نم َةدمتعم
 وأ ةكرتشملا ةیراقعلا ةیكلملا لیوحتل نطسوب ةنیدم موسرم ىضتقمب قوقح كل تنأو .ينكسلا ةماقإلا رقم عیب زاوج لبق ةینواعتلا ةیكلملا
 .هاندأ ةحورشم كقوقحو .راعشإلا اذھ يف قحلا كلذ يف امب ،ةینواعتلا ةیكلملا

	
 ينوناقلا راعشإلا يف قحلا

	
 وأ دمتعملا دیربلاب ھلاسرإ وأ ،مالتسالاب رجأتسملا رارقإ عم دھاش روضح يف ًایصخش مَّلُسی :ةیلاتلا قرطلا دحأب كیلإ راعشإلا اذھ میدقت بجی
 .يطرش وأ ةدلبلا ةدمع باون دحأ قیرط نع ھنالعإ وأ ،عاجرإلا لاصیإ بلطو ،لَّجسملا

	
 رجأتسملا مالتسا خیرات وأ دھاش روضح يف رجأتسملا ىلإ ًایصخش راعشإلا میلست خیرات وھ ھیف راعشإلا "میدقت" مت ھنأ َربتُعی يذلا خیراتلا
 .يطرش وأ ةدلبلا ةدمع باون دحأ قیرط نع نالعإلا خیرات وأ ،عاجرإلا لاصیإ بلطو ،لَّجسملا وأ دمتعملا دیربلاب ھلاسرإ دعب راعشإلل

	
 )راعشإلا ةرتف( رمتسملا لغَشلا يف قحلا   

	
 ،ربكأ امھیأ ،راجیإلا دقع ةدم ةیاھن ىتح وأ ،راعشإلا اذھل كمالتسا خیرات نم دحاو ماع ةدمل ةیراجیإلا كتدحو يف رجأتسمك ءاقبلا كل قحی
 كتدحو يف رجأتسمك ءاقبلا كل قحی ،طسوتم & ضفخنم لخد وذ وأ ًاقاعم وأ ًانسُم تنك اذإ .ينكسلا ةماقإلا رقم ءالخإ كنم َبلُطی نأ لبق
 رقم ءالخإ كنم َبلُطی نأ لبق ،ربكأ امھیأ ،راجیإلا دقع ةدم ةیاھن ىتح وأ ،راعشإلا اذھل كمالتسا خیرات نم ماوعأ سمخ ةدمل ةیراجیإلا
 .رھشب رھش يئاضر راجئتسا وأ راجیإ دقع كب صاخلا راجیإلا قافتا ناك ءاوس هذھ راعشإلا ةرتف ىلع لوصحلا كل قحی .ينكسلا ةماقإلا
 قاعم وأ نسُم كنأ يف راقعلا كلام نعط اذإ .ھیف نكست يذلا راقعلا كلام غالبإ ىجُری ،طسوتم & ضفخنم لخد وذ وأ ًاقاعم وأ ًانسُم تنك اذإ
 .كتلاحل تابثإب هدیوزت كیلع نیعتی امبرف ،طسوتم & ضفخنم لخد وذ وأ

	
 :طسوتملا # ضفخنملا لخدلا وذو قاعملاو نسملا صخشلل تافیرعت هاندأ دجوی

	

ُّدق يذلا خیراتلا نم اًرابتعا ةیلقع وأ ةیدسج ةقاعإب باصم رجأتسم - قاعملا رجأتسملا  )1( يھو ،ھیف مَّدُقی نأ يغبنی ناك وأ راعشإلا ھیف مِ
 ملعتلا وأ سفنتلا وأ ثدحتلا وأ عمسلا وأ ةیؤرلا وأ يشملا وأ ةیودی ماھم ءادأ وأ ھسفنب ءانتعالا ىلع صخشلا كلذ ةردق يرھوج لكشب قوعت
 وأ ؛دیدج نكسم نع ثحبلا ىلع صخشلا اذھ ةردق ةریبك ةجردب قوعت وأ صخشلا اذھل مئالملا نكسملا ةریبك ةجردبّ دحت )2( وأ ؛لمعلا وأ
 نوناقلا نم 121B § 1 لصفلا يف "ضفخنملا لخدلا يوذ نیقاعملا صاخشألا" فیرعت يف ةنمضتملا ةقاعإلاب ةقلعتملا طورشلا يفوتست )3(
 .ةقاعإلا ةلاح دیدحتل ساسألا يھ ةباقرلل ةعضاخ ةدام يأ وأ لوحكلا ىلع دامتعالا ةلاح نوكت الأ ةطیرش ،ماعلا

	
ُّدق يذلا خیراتلا نم اًرابتعا رثكأ وأ اًماع 62 رمعلا نم غلبی رجأتسم - نسملا رجأتسملا  .ھیف مَّدُقی نأ يغبنی ناك وأ راعشإلا ھیف مِ

	
 يلامجإ میدقت مت نیذلاو ،ةدحولا يف نوشیعی نیذلا صاخشألا عیمجل عّمجملا لخدلا ناك اذإ  :طسوتملا # ضفخنملا لخدلا وذ رجأتسملا
 نوكت ٍذئدنع ،كترسأ مجحل ةبسنلاب ةقطنملاب لخدلا طسوتم نم %80 نم لقأ ناك ،ھمیدقت يغبنی ناك وأ ةیضاملا رشع ىنثإلا رھشألل مھلخد
 .هذھ لخدلا تاداشرإ ةفرعمل هاندأ لودجلا ىلع عالطالا ىجری ."طسوتم وأ ضفخنم لخد تاذ" ةرسألا
 



 
 

	

  طسوتملا # ضفخنملا لخدلل ىصقألا دحلا 
 2021 ،)ةقطنملاب لخدلا طسوتم نم 80%(

 لخدلا ّدح ةرسألا مجح

 رالود 67،700 دحاو صخش

 رالود 77،350 ناصخش

 رالود 87،350 صاخشأ ثالث

 رالود 96،650 صاخشأ عبرأ

 رالود 104،400 صاخشأ سمخ

 رالود 112،150 صاخشأ ةتس

	 
 راجیإلا دقع ددُم دیدمت يف قحلا   

	
 ٍذئدنع ،كب صاخلا راجیإلا قافتا يف كراجیإ ةدم نم لوطأ هالعأ اھیلإ راشُملا ماوعأ ةسمخ وأ دحاو ماع اھتدم يتلاو راعشإلا ةرتف تناك اذإ
 .راعشإلا ةرتف ءاھتنا عم قفاوتتل كراجیإ ةدم دیدمت راقعلا كلام ىلع بجی

	
 ءارشلا قح   

	
 وأ اھتاذ يرھوج لكشب يھ ماكحأو طورشب ةدحولا ءارش ةصرف كیلع ضَرُعت فوس .عیبلل اھضرع لبق ةیراجیإلا كتدحو ءارش كل قحی
 نم امإ ،كتدحو ةلازإ لاح يف .ثلاث فرط وأ ةماعلا ىلع عیبلل ةدحولا راقعلا كلام اھب ضرعیس يتلا ماكحألاو طورشلا كلت نم اًزییمت رثكأ

 نم رثكأ كانھ ناك اذإ .ھلیوحت مت يذلا راقعلا يف ةدحو ءارش يف قحلا كل لازی ال ھنإف ،ىرخأ ةدحو عم اھجمد لالخ نم وأ مدھلا لالخ
 جماربلا نع تامولعملا نم دیزمل  .ةدحولا ءارش ھنكمی نم ریرقتل ةعرق دِقَعت فوس ةنیدملا نإف ،ةدحولا سفن ءارشل ىعسی دحاو رجأتسم
 .617-635-4663 مقرلا ىلع لزانملل نطسوب زكرمب لاصتالا ىجُری ،لزنملا يرتشمل ةیبیردتلا فوفصلاو

 
 دیدج نكسم ىلإ لاقتنالا عفانم ىلع لوصحلا يف قحلا

 
 هردق غلبمب دیدج نكسم ىلإ لاقتنا ةعفد ىلع لوصحلا كل قحی ،ىنبملا يف ىرخأ ةیراجیإ ةدحو وأ ةیراجیإلا كتدحول كئارش مدع لاح يف

 ةرتف لالخ ةدحولا كئالخإ لاح يف ،طسوتم & ضفخنم لخد وذ وأ ًاقاعم وأ ًانسُم تنك نإ ةدحو لكل 15000 وأ ،ةدحو لكل رالود 10000
 ىلإ لقتنت يكل لاومألا هذھ ىلإ تجتحا نإ  نكل .كتدحول كئالخإ دعب مایأ ةرشع لالخ دیدج نكسم ىلإ لاقتنالا تاعفد دادس بجی .راعشإلا
ّلبُملا وأ دیدج نكسم ىلإ كلاقتنا ىلوتت يتلا ةكرشلا ىلإً ةرشابم تاعوفدملا دادس كلاملا عیطتسی ،دیدج نكسم  كلام وأ نیزختلا قفرم وأ غِ
 .ةدیدجلا كتقشل تابثإب هدّوزت املاحو كبلط ىلع ًءانب كلاقتنا لبق دیدجلا راقعلا

	
 راجیإلا خسف يف قحلا  

	
ّدقت كنأ املاط ةمارغ نودب راجیإلا قافتا خسف كل قحی  عیطتسی ال .لقألا ىلع اًموی )30( نیثالثب كترداغم لبق كلاملا ىلإ يباتك راعشإ مِ
 .راجیإلا قافتال يرھوج رخآ كاھتنا وأ راجیإلا دادس مدع ةلاح يف ّالإ راعشإلا ةرتف ءانثأ كراجیإ خسف ھیف نكست يذلا راقعلا كلام

	
 نكسم نع ثحبلا ةدعاسم ىلع لوصحلا يف قحلا 

	
 لخاد ةلثامم ةقش ىلع روثعلا يف راقعلا كلام نم ةدعاسم ىلع لوصحلا طسوتملا & ضفخنملا لخدلا وذ وأ قاعملا وأ نسملا رجأتسملل قحی
 ناك يذلا راجیإلا نم لقأ وأ لداعُم راجیإ لباقم ،كلذ رجأتسملا َبلط اذإ ،رجأتسملا میقی ثیح نطسوب ةنیدم نم يحلا سفن لخادو ،نطسوب
 .راعشإلا مالتسا َتقو ينكسلا ةماقإلا رقم لباقم رجأتسملا اذھ ھعفدی

	
  
 
 



 
 
 
 
 راعشإلا ةرتف ءانثأ دیدجتلا  

	
 كلام اھب موقی يتلا تانیسحتلا وأ تاحالصإلا وأ میمرتلل ةجیتنك ئداھلا عاتمتسالاب لالخإلاو ةلوقعملا ریغ ىضوفلا نم ررحتلا كل قحی
 .راعشإلا ةرتف ءانثأ راقعلا

	
 عامتسا ةسلج بلط يف قحلا    

	
 ةكرتشملا ةیراقعلا ةیكلملا رییغت موسرم طورشل لثتمی ال رخآلا فرطلا نأ ةلحرم يأ يف )كلاملا وأ رجأتسملا( فرط يأ رعش لاح يف
 يأ رضحی نأ بجی .بسانم امھیأ ، ةنیاعملا تامدخ مسق وأ بتكملا ناكسإلا رارقتسا يف عامتسا ةسلج بلط ھنكمیف ، ةینواعتلا ةیكلملاو
 ةسلج دعوم دیدحت درجمب .هذھ عامتسالا تاسلجب نیفرطلا غالبإ متیس .رضحی نأ رخآلا فرطلل نكمیو ، عامتسالا ةسلج بلطی فرط

 صوصخب ةلئسأ يأ حرطل  3880-635-617 617 ـب لاصتالا ىجری .عامتسالا ةسلج خیراتو تقوو ناكمب كراطخإ متیس ، عامتسالا
.مجرتم ىلإ ةجاحب تنك اذإ وأ كب ةصاخلا عامتسالا ةسلج دعوم دیدحت  

	
 :طبارلا ىلع نطسوب ةنیدمل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةینواعتلا ةیكلملاو ةكرتشملا ةیراقعلا ةیكلملا لیوحت موسرم ىلع روثعلا نكمی

boston.gov/condominium-and-cooperative-conversion-ordinance . دنع ةخسنب دیوزتلا نكمی امك 
	 .بلطلا

 
 

 

 ىلإ ينورتكلإ دیرب لاسرإ وأ 3880-635-617 ـب لاصتالا ىجریف ، تاراسفتسا وأ ةلئسأ يأ كیدل تناك اذإ
condocoop@boston.gov. 
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