
محفوظ تعمیراتی کام کے حقوق کا بل

محفوظ تعمیراتی کام کے حقوق کا بل آپ کی عمارت میں تعمیراتی کام کے 
بارے میں معلومات کا خزانہ ہوتا ہے، جن میں کئے جانے والے کام کی 

تفصیل، تعمیرات کے اوقات کار، کام کی تکمیل کا نظام االوقات اور عمارت 
کے مالک سے رابطے کی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ محفوظ تعمیراتی کام 

کے حقوق کا بل عمارت میں آویزاں کیا جانا چاہیئے اور اس کے بارے میں، 
یا اس کے آویزاں نہ کئے جانے کی صورت میں، 311 پر کال کر کے 

شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں۔

محفوظ تعمیراتی کام کے حقوق کے بل کے آویزاں کرنے کی ضرورت 
کب پڑتی ہے؟

محفوظ تعمیراتی کام کے حقوق کے بل کے آویزاں کرنے کی ضرورت اس 
وقت پڑتی ہے جب بھی کسی آباد عمارت میں ایسا تعمیراتی کام ہونا ہو جس 

کے لیے DOB کے پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

محفوظ تعمیراتی کام کے حقوق کا بل مجھے اپنی عمارت میں کہاں مل 
سکتا ہے؟

محفوظ تعمیراتی کام کے حقوق کا بل کرایہ داران میں تقسیم کیا جانا 
چاہیئے یا عمارت کی البی یا ہر منزل پر آویزاں کیا جانا چاہیئے۔

LIVING SAFELY
nyc.gov/buildings

TenantAdvocate@buildings.nyc.gov

دفتر از 

ایڈووکیٹ 
کرایہ داران

LIVING SAFELY

Safe Construction Bill of Rights

This Notice and a Tenant Protection Plan are required to be distributed to each occupied dwelling unit or posted 
in a conspicuous manner in the building lobby and on every floor within 10 feet of every elevator bank, or, in a 
building with no elevator, within 10 feet of or inside every main stairwell and shall remain posted until the 
completion of the described permitted work because :
_____ The property owner has filed an application for a permit for work not constituting minor alterations or 

ordinary repairs with the Department of Buildings (DOB).
____ The property owner has notified the DOB that an emergency work permit is being sought.
____ The property owner has filed for a temporary certificate of occupancy.

Description of the type of work being conducted and the locations in the multiple dwelling where the 

work will take place ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Description of the amenities or essential services anticipated to be unavailable or interrupted during the 

work and how the owner will minimize such unavailability or interruption

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Hours of construction ______________________________________________________________________

Projected timeline for the completion of the work _______________________________________________

Agent or employee of the owner who can be reached for non-emergency matters pertaining to the work 

being performed 

Name: _________________________________________ Contact number: __________________________

Agent or employee of the owner who can be reached for emergency matters pertaining to the work being 

performed 24 hours a day, 7 days a week during the period of construction:   

Name: _________________________________________ Contact number: __________________________

To file a complaint about the work being performed or ask questions about the work being performed, contact 
the Department of Buildings at 311.

Este es un aviso importante acerca de las tareas de construcción que se están llevando a cabo en el 
edificio. El propietario del edificio está obligado por ley a poner este aviso a su disposición en español. 

Comuníquese con el propietario para obtener la traducción de este aviso.

یطلب من مالك المبنى بموجب القانون جعل ھذا اإلخطار متاًحا لك باللغة العربیة.ھذا إخطار مھم بشأن أعمال البناء في المبنى الخاص بك. 
اتصل بالمالك لترجمة اإلخطار.

此�关于您所住楼宇施工工程的重要通知。楼宇�主�按照法律要求向您提供此通知的中文版。
��系�主索取通知�文。

Sa se yon anons enpòtan konsènan travay konstriksyon k’ap fèt nan bilding pa’w la. Lalwa egzije mèt 
bilding nan ba ou anons lan an Kreyòl Ayisyen. Kontakte mèt bilding nan pou tradiksyon anons lan.

이는귀하의건물내건설작업과관련된중요한통지입니다.건물주는법적으로이통지서를한국어로
제공해야합니다.통지서번역본이필요한경우건물주에게문의하시기바랍니다.

Это важное уведомление о проведении строительных работ в вашем здании. По закону 
собственник здания обязан обеспечить перевод данного уведомления на русский язык. Свяжитесь 

с собственником для перевода данного уведомления.



NYC کے محکمہ عمارات )Department of Buildings( کا دفتر از ایڈووکیٹ 
کرایہ داران )Office of the Tenant Advocate, OTA( تعمیراتی کام کے 

انضباطی قوانین کو سمجھنے کے لیے کرایہ داران کے لیے ایک وسیلہ کی حیثیت 
رکھتا ہے۔ OTA ٹھیکیداروں کی طرف سے کرایہ داران کے تحفظ کے منصوبہ 

جات )Tenant Protection Plans( کی تعمیل کی نگرانی کر کے اور تعمیراتی 
کام کی شکایات کی بطور حراستگی تفتیش کر کے، کرایہ داران کی اعانت کرتا ہے۔

حراستگی
حراستگی کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔ تعمیراتی کام سے متعلقہ حراستگی میں مندرجہ 

ذیل صورتیں شامل ہیں، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں:

عمارت میں بہتری النے کی بجائے، محض کرایہ دار کو تنگ کرنے کے ارادے   
سے کام کروانا

کرایہ داران کے تحفظ کے غیر موجود یا ناکافی منصوبہ جات  

تعمیراتی کام کی اوقات کار کے عالوہ انجام دہی، جو بصورت دیگر معمول کے   
تعمیرات کے اوقات کار میں کیا جا سکتا ہو؛ یا

 )DOB( ایسے حاالت کی درستگی میں ناکامی جن کی وجہ سے محکمہ عمارات  
کی جانب سے خالف ورزیاں یا انخالء کے احکامات جاری کئے گئے ہوں۔

اگر آپ کو اوپر بیان کردہ حراستگی کی اقسام کا سامنا کرنا پڑے، تو براہ کرم 311 
پر کال کر کے یا ONLINE 311 کے ذریعے OTA کو اطالع دیں۔

اگر آپ کا مکان مالک بنیادی ضروریات، جیسے کہ حرارت یا گرم پانی، کی رسد 
روکے ہوئے ہے یا آپ کی عمارت کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جاتی، تو براہ کرم 

 Department of Housing( محکمہ برائے تحفظ و ترقی رہائش گاہان NYC
Preservation and Development, HPD( سے 311 پر کال کر کے یا 311 

ONLINE کے ذریعے رابطہ دیں۔

پابند کردہ کرایہ والے یا مستحکم شدہ کرایہ والے اپارٹمنٹس والی عمارات کی 
صورت میں، کرایہ داران کو حراستگی کی شکایات کے لیے NYS گھر و کمیونٹی 

تجدید )Homes and Community Renewal, HCR( سے )718( -739
6400 پر رابطہ کریں۔ HCR منضبط کردہ کرایہ والے اپارٹمنٹ سے متعلق ریاستی 

ہاؤسنگ قوانین کا نفاذ کرتا ہے۔

کرایہ داران کی حراستگی اور مدد کیسے حاصل کی جائے، اس بارے 
میں مزید جاننے کے لیے 311 پر کال کر کے یا ONLINE 311 کے 
ذریعے HPD کے ABCs of Housing رہنما کی ایک نقل کے لیے 

درخواست کریں۔ 

کرایہ داران کے تحفظ کا منصوبہ

کرایہ داران کے تحفظ کا منصوبہ کیا ہے؟

کرایہ داران کے تحفظ کا منصوبہ )TPP( بیان کرتا ہے کہ ایک آباد عمارت میں 
تعمیراتی کام کے دوران کرایہ داران کی سالمتی اور صحت کا تحفظ کیسے کیا 

جائے گا۔ TPP میں دکھایا جانا چاہیئے کہ مکان مالک ایمرجنسی اخراج، آگ سے 
تحفظ، صحت کے معیارات، محفوظ ہاؤسنگ کے معیارات، عمارتی ڈھانچے کی 
سالمتی، شور کی روک تھام، حرارت اور گرم پانی جیسی الزمی ضروریات کی 

فراہمی، کو یقینی بنائے رکھنے کے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے۔

 DOB پر nyc.gov/buildings ،کے بارے میں مزید معلومات کے لیے TPP
کی ویب سائٹ مالحظہ کریں اور کرایہ دار )Tenant( ٹیب منتخب کریں۔ 

کرایہ داران کے تحفظ کے منصوبہ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟

TPP کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب بھی کسی آباد عمارت میں ایسا 
تعمیراتی کام ہونا ہو جس کے لیے DOB کے پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ 

تر تعمیراتی کاموں کے لیے DOB کے پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم، معمولی 
کاموں، جیسے پینٹ کرنا یا باورچی خانے کی الماریاں یا کھڑکیاں تبدیل کرنا، کے 

لیے DOB کا پرمٹ درکار نہیں ہوتا اور TPP کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

کرایہ داران کے تحفظ کا منصوبہ مجھے کہاں مل سکتا ہے؟

آپ اپنی عمارت میں ہونے والے تعمیراتی کام کے لیے TPP کی ایک نقل اپنے 
مالک مکان سے یا nyc.gov/bis پر DOB کے عمارات کے معلوماتی نظام 

)Buildings Information System, BIS( سے درخواست کر سکتے/
سکتی ہیں۔

اگر عمارت کا کرایہ داران کے تحفظ کا منصوبہ دستیاب ہو، تو کیا عمارات 
کے مالکان کو کرایہ داران کو اس کے بارے میں مطلع کرنا ضروری ہے؟

ہاں۔ TPP کے بارے میں ایک اطالع نامہ کرایہ داران میں تقسیم کیا جانا 
چاہیئے یا عمارت کی البی یا ہر منزل پر آویزاں کیا جانا چاہیئے۔ TPP کے 

اطالع نامے کا نمونہ درج ذیل ہے جو کہ آویزاں کیا جانا چاہیئے۔

TPPs کے متعلق یا ان کی غیر موجودگی کے بارے میں شکایات 311 پر کال 
کر کے یا ONLINE 311 کے ذریعے درج کروائی جا سکتی ہیں۔

اگر میں اپنی عمارت میں جاری تعمیراتی کام کے متعلق کوئی سواالت پوچھنا 
چاہوں، تو کس سے رابطہ کر سکتا/سکتی ہوں؟

اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں جان کا خطرہ ہو، تو 911 پر   
کال کریں۔

اگر مرمت یا عمومی مینٹیننس سے متعلقہ کوئی مسئلہ ہو، تو 311 پر   
کال کریں۔

اگر آپ کی عمارت میں جاری تعمیراتی کام سے متعلقہ کوئی   
مسئلہ ہو، تو OTA سے )212( 2949-393 پر یا بذریعہ ای میل 

TenantAdvocate@buildings.nyc.gov رابطہ کریں۔

LIVING SAFELY

NOTICE
RE: TENANT PROTECTION PLAN FOR OCCUPANTS

The NYC Department of Buildings has issued a permit for work in this requires a Tenant  

Protection Plan (TPP). Building occupants may obtain a paper copy of the TPP from the owner and  

may access the plan on the Department’s website at www.nyc.gov/buildings.

Address:

Below is the contact information for the (check one):

Site Safety  
Manager

Site Safety  
Coordinator

Superintendent of 
Construction

Owner/Owner’s  
Designee

Name: Phone Number:

Building occupants may call 311 to make complaints.

NYC Administrative Code § 28-104.8.4.3 requires the Owner to:

• Distribute this notice to each occupied dwelling unit; or

• Post this notice in a conspicuous manner in the lobby and

 - on each floor within ten feet of the elevator

 - if the building does not have an elevator, within ten feet of or int he main stairwell of each floor. 


