
اگر مندرجہ باال میں سے کچھ آپ کے رہائشی حاالت میں بھی شامل ہے، تو آپ کا 
اپارٹمنٹ/کمرہ غیرقانونی ہو سکتا ہے جو آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے خطرے 

کا باعث بن سکتا ہے۔ 1-1-3 پر کال کر کے اپنے اپارٹمنٹ/کمرے کے بذریعہ 
NYC محکمہ عمارات )Department of Buildings( معائنے کی درخواست کریں۔

سالمتی سے رہیں
آتشزدگی کی صورت میں باہر نکلنے کے لیے ہمیشہ دو آسان راستے 

موجود ہونے چاہیئیں۔ 

بیڈ روم میں روشنی اور ہوا کی آمدورفت کے لیے کھڑکی الزماً 
ہونی چاہیئے۔

 کاربن مونو آکسائیڈ/دھوئیں کی نشاندہی کرنے واال آلہ کارآمد
 بیٹریوں کے ساتھ موجود ہونا چاہیئے۔

کمرہ گرم کرنے والے ہیٹروں کو ٹھنڈا ہونے کا وقفہ دیں۔ 

ایکسٹینشن تار کو بجلی کی بنیادی سپالئی کے لیے مت استعمال کریں۔ 

اپنے گھر کو گرم کرنے کے لیے کبھی بھی اپنا اوون یا چولہا مت 
استعمال کریں۔

 حفاظتی اقدامات اور غیرقانونی رہائشی جگہوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،
 براہ کرم محکمے کی ویب سائٹ www.nyc.gov/buildings مالحظہ کریں۔

سالمتی سے رہنا

میرے بیڈ روم میں کھڑکیاں 
موجود نہیں ہیں۔

میں ایکسٹینشن تار کے ذریعے 
بجلی استعمال کرتا/کرتی ہوں۔

میں اپنے اپارٹمنٹ/کمرے کو کنڈی میں باال خانے میں رہتا/رہتی ہوں۔
میں لٹکایا جانے واال قفل استعمال 
کرتے ہوئے تالہ لگاتا/لگاتی ہوں۔



آپ کا اپارٹمنٹ یا کمرہ غیرقانونی 
ہونے کی ممکنہ غالمات

غیرقانونی اپارٹمنٹس آپ اور آپ کے اہل خانہ 
کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔

سالمتی سے رہیں

سالمتی سے رہنا

میں باال خانے میں رہتا/
رہتی ہوں۔

میں ایکسٹینشن تار کے ذریعے 
بجلی استعمال کرتا/کرتی ہوں۔

میں اپنے اپارٹمنٹ/کمرے کو کنڈی میں 
لٹکایا جانے واال قفل استعمال کرتے 

ہوئے تالہ لگاتا/لگاتی ہوں۔

میرے بیڈ روم میں 
کھڑکیاں موجود نہیں ہیں۔

میرے گھر میں داخل ہونے 
اور اس سے باہر نکلنے کا 

ایک ہی راستہ ہے۔
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