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ذرائع آمدنی والے امتیازی سلوک سے بچنے کیلئے ایک ریئل ایسڻیٹ ایجنٹ کے 
 بہترین طریقے 

 
 
 
 
 

The NYC Human Rights Law (“the Law”) 24    ذمروں میں امتیازی سلوک اورحراساں کئے جانے سے تحفظ فراہم کرتی
ہے، اس میں رہائش کیلئے ''ذرائع آمدنی'' کی بنیادپر روا رکھے جانے واال امتیازی سلوک بھی شامل ہے، جس میں رہائش کیلئے سبسی  

 ڈیز یا پھر واؤچر وصول کرنے والے کرایہ داروں کو ملنے واال تحفظ بھی شامل ہے۔ 
سبسی ڈی یا واؤچر وصول کرنے والے کسی بھی موجوده یا متوقع کرایہ دار سے کوئی بھی بروکر، ریئل ایسڻیٹ ایجنٹ یا مالک مکان  
دیگر لوگوں کے مقابلے میں مختلف رویہ نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی ان بنیادوں پر ان کو کرایہ پر دینے سے انکار کرسکتا ہے۔ ذرائع  

)  ایسی عمارت موجود ہو   1ا اطالق ایسے تمام افراد پر ہوتا ہے جن کے پاس نیویارک سڻی میں کم از کم ایک (آمدنی کی قانونی شق ک
)  یا اس سے زیاده یونڻوں پر مشتمل ہو۔ عام طور پر پوچھے جانے والے ان سواالت کے ذریعے ریئل ایسڻیٹ ایجنٹ کو  6جو چھہ (

 اپنے فرائض پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ 
 

سوال۔ ایک رئیل ایسڻیٹ بروکر اور /یا کسی بروکیج فرم کے مالک کے طور پر میرے ایجنڻس، مالزمین،آزاد کانڻریکڻرز اور/یا غیر  
 الئسنس یافتہ کامحنت کشوں کے کسی عمل کا ذمہ دار مجھے ڻھہرایا جاسکتا ہے؟ 

 نس کے تحت کام کرتا ہے  جی ہاں آپ ہر اس شخص کے عمل کے ذمہ دار ہیں جو آپ کے بروکر الئ  ۔   الف 
 سوال۔ مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیئے جب ایک مالک مکان ہاؤسنگ واؤچرز/سبسی ڈیز قبول کرنے سے انکار کردے؟ 

 آپ کو ایسے کسی مالک مکان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیئے جو کسی بھی موجود ه یامتوقع کرایہ دار کے ساتھ ذرائع آمدنی کی بنیاد   ۔    الف 
جائے  کیا  تصور  دیگر  بھی  کو  سلوک  امتیازی  والے  ہونے  پر  بنیاد  کی  آمدنی  ذرائع  ہو۔  رکھتا  روا  سلوک  امتیازی   پر 

 امتیازی سلوک۔   
 ”) رکھ سکتا/سکتی ہوں؟ waitlistسوال ۔ کیا میں واؤچرز رکھنے والوں کیلئے میں اپارڻمینڻس کی علیحده فہرست (“ 

جی نہیں ۔ واؤچر/ سبسڈی وصول کرنے والوں کیلئے اپارڻمینڻس کی علیحده فہرست رکھنا ایک امتیازی سلوک روا رکھنے واال عمل    ۔    الف
ہے۔ درخواست دہندوں کو کسی مخصوص مالک مکان کے پاس بھیجنے کا عمل نہ صرف یہ کے امتیازی سلوک ہے، بلکہ اس کو مکان مالکان 

 متیازی سلوک کی اعانت اور حوصلہ افزائی بھی سمجھا جاسکتا ہے۔  کی جانب سےکئے جانے والے ا
) یا اس سے زیاده یونٹ والی عمارت نہیں ہےاور ایسی صورت میں  اس  6سوال۔ اگرمجھے پتہ ہے کہ ایک مالک مکان کےپاس چھہ (

سبسڈی رکھنے والے  درخواست دہندوں    کیلئے یہ الزم نہیں ہے کہ وه ان کو کرایہ دار کے طور پر قبول کرے تو  مجھے ایسے واؤچر /
 کوکیا بتانا چاہیئے؟  

، �شمول غ�ی قانوین یونٹس، ذ�� تقس�م شدە ح�، اور/�ا واحد کمر� وا� یونٹس قانون � ذر�عہ  مکان  �  نی��ارک سیٹ منی ز�ادە تر کرا�ی   ۔    الف 
۔ اس منی �ف دو استثن ۔ ا�ر مال�ان مکان  ا احاطہ �افتہ ہنی ا�� عمارت منی کویئ یونٹ کرایہ پر دے ر�� ہنی (ج� �کاری اعانت موصول  ت ہنی

  2نہنی ہو ر� ہو) جس منی �ف وە اور اس � اہل خاندان ر��ت ہوں، اور اس عمارت منی ا�ک دو�� � آزادانہ طور پر ز�ادە � ز�ادە  
ورت    �    ہو تو ان � ل�ی واؤچر �ا آمدین � د�گر قانوین ذرائع کو قبول کر�ن خاندان رە ر�� ہوں، اور کرا�ی وا� یونٹ � عوا� �شہ�ی نہنی � گیئ  �ن

۔ قانون ک� ا�� یونٹ منی ب� کمر� � کرا�ی کو مستثین قرار دیتا �� جس منی مال� مکان �ا مال� مکان � خاندان کا کویئ رکن ر�تا    نہنی ��
 ہو اور اس یونٹ کو �کاری امداد موصول نہ ہویت ہو۔ 

سوال۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیئے جب ایک مالک مکان کہے کہ وه واؤچر تو قبول کرتا ہے لیکن درخواست دہندے کیلئے  
 ضروری ہے کہ ۔۔۔ 

 ):   50xیا کرائے کا   68,000وه ایک مخصوص حد تک آمدنی رکھتے ہوں (مثالً $
تاکہ اس امر کی یقین دہانی ہو پائے کہ کرایہ دار مطلوبہ حّصہ ادا کر  واؤچر والے پروگرام کرایہ دار کے کرایہ کا تخمینہ لگاتے ہیں   •

 پائیں گے۔ لٰہذا کسی مخصوص آمدنی کی شرط لگانا غیرضروری اور ایک امتیازی سلوک روا رکھنے واال عمل ہے۔ 
 ضامن کا ہونا: 

حّصے کا تخمینہ لگا لے تو ّ پھر آپ کو ضامن کی  جب واؤچر کا پروگرام کرایہ دار کی آمدنی کی بنیاد پر کرایہ دار کے کرایہ کے   •
ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات ذہن نشین کرلیں کہ کرایہ برداشت کر پانے کی یقین دہانی کیلئے اس طرح کے پروگرام  

 کرایہ دار کے حّصے کا تخمینہ پہلے ہی لگا لیتی ہے۔ 
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 ک): ت 700یا  650، 600زیاده کریڈٹ اسکور ہونا (مثالً 
فیصد کرایہ ادا ہوتا ہے تو آپ کو کم ازکم کریڈٹ کے اسکور کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ کو   100اگر واؤچر /سبسی ڈی سے   •

 کریڈٹ کی جانچ کروانی چاہیئے۔
یا    چونکہ واچر رکھنے والوں کے پاس اکثر کم  اگر کرایہ دار کرایہ کا ایک حّصہ ادا کرتا ہے تو آپ کریڈٹ چیک کرواسکتے ہیں۔   •

بالکل بھی کریڈٹ نہیں ہوتا ، لٰہذا مخصوص کریڈٹ اسکور کی شرط عائد کرنے سے کمیشن کی جانب سے تحقیقات کروائی جاسکتی  
کے    NYC Human Rights Lawہر درخواست دہنده کی درخواست کو علیحده علیحده طور پر دیکھا جائے۔ اپنے آپ کو    ۔ہے  

پورٹ کی بنیاد پر وفاقی قانون کے مطابق فیصلہ سازی کیلئے درخواست دہنده کو اپنے  تحت تحفظ فراہم کروانے اور ایک کریڈٹ ر
 تجزیہ کی وضاحت تحریری صورت میں فراہم کریں۔

سوال۔ مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیئے جب ایک درخواست دہنده کی ایک واؤچر/سبسڈی وصول کرنے والے کی حیثیت کی بنیاد  
 ست رد کردے؟ پر ایک مالک مکان درخوا

انفوالئن پر کال   ی ک 212 -416 -0197یہے کہ آپ ہمار ہ ی  قہی طر نی الذمہ کرنے کا سب سے بہتر یسے بر ی اپنےآپ کو ذمہ دار ۔   الف 
۔  ںی کو مطلع کر  NYC Commission on Human rights (“the Commission”)ںی کے بارے م  ی کرکے خالف ورز

  ںی الگ مرتب کر ک ی اس کا ا ںی انکار سامنے آتے ہ  ی قانون  ر ی جانب سے جتنے غ ی ) مکان مالکان ک1: (لئےی الذمہ ہونے ک ی سے بر ی ذمہ دار 
خط فراہم    یر ی تحر ںی )  درخواست دہنده کو انکار کے بارے م3اور ( ں؛ی فراہم کر  یکو آگاہ  شنی کم ںی کے بارے م وں ی ) ممکنہ خالف ورز2؛(
 ۔ ںی کر

) انکار کے بارے  iv)  انکار کا سبب؛ (iii) اس میں شامل یونٹ کا پتہ ؛(ii) مالک مکان کا نام؛ (i(اہیئے:  اس الگ میں شامل ہونا چ
)  اس درخواست کی نقل جس کا انکار کی گیا ہے۔ اگر  vمیں مالک مکان سے ہونے والی تحریری خط وکتابت اور /یا  نوڻیس؛ اور (

واپسی کی درخواست کرتا ہے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ حساس معلومات مثالً سوشل  درخواست دہنده اپنی درخواست کے موادکی  
 سیکورڻی نمبر یا تاریخِ پیدائش وغیره کو حذف کرکے درخواست کی ایک نقل اپنے پاس رکھ لیں۔

ا نہیں کی جا رہی ) اس سلسلے میں کیا کاروائی کی ی i: (درخواست دہندوں کو جو انکار کا خط دیا جائے اس میں بیان کیا جائے کہ
) درخواست دہندوں کو اس بارے میں ہدایات کہ کمیشن میں شکایت کس  iv) انکار کی صراحت ؛ اور (iii) اپارڻمینٹ کا پتہ؛ (iiہے؛ (

 طرح جمع کروانی ہے۔ 

 سوال ۔ کیا ایک بروکر کیلئے الزمی ہے کہ وه اپارڻمینٹ ''رکھنے'' یا دیکھنے کے ڈپازٹ رکھے؟ 
جی نہیں۔ کوئی بھی ایسی پالیسی جو واؤچر رکھنے والے کسی بھی فرد کیلئے کسی اپارڻمینٹ کیلئے کامیاب درخواست دینے اور/یا اس    ۔    الف 

کی خالف ورزی سمجھاجائے گا اور یہ شاید دیگر انسداِد امتیازی  City Human Rights Lawکے حصول میں مشکالت پیدا کرے اس کو 
ہو۔ اگر یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ایک مالک مکان کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور وه واؤچر/سبسڈی بھی  سلوک کی بھی خالف ورزی  

قبول نہیں کرتا تو آپ کو ایسے مالک مکان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیئے اور آپ کو کسی بھی درخواست دہنده سے کوئی فی بھی نہیں لینی 
 ہو۔  چاہے وه برائے نام ہی کیوں نہ -چاہیئے

سوال۔ کیا میں ایسے مکان مالکان کے ساتھ کام کرسکتا /سکتی ہوں جو دیگر کے مقابلے میں کچھ مخصوص قسم کے ہی واؤچر یا  
سبسڈی پروگرامز کو ہی ترجیح دیتے ہوں؟ بطور ایک ایجنٹ کیا میں مخصوص پروگرامزکے ساتھ ہی کام کرنے کو ترجیح دے  

 سکتا/سکتی ہوں؟ 
ف مخصوص پروگرامز یا واؤچرز کو ہی قبول کرنا بھی قانون کی خالف ورزی ہے۔ یہ اس صورت میں بھی درست ہے  جی نہیں۔ صر   ۔  الف 

 کہ جب بعض پروگرامز میں دستاویزات کا اضافی کام ہوتا ہو، بروکر کو فی کم ملتی ہویا جس میں پراسیس کا عمل زیاده وقت لیتا ہو۔ 
 کنہ طور پر کیا نتائج برآمد ہوسکتے ہیں؟ سوال۔ قانون کی خالف ورزی کی صورت میں مم

 مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی یا تمام ہی ممکنہ نتائج برآمد ہوسکتے ہیں:   ۔   الف 
 تک جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔  250,000فی خالف ورزی $عمداً خالف ورزیوں کی صورت میں  •
مطالبہ کرسکتا ہے۔ مثالً ایک غیر قانونی انکار کی صوررت میں ایک درخواست دہنده    المحدودکرائے دار نقصانات کی تالفی کیلئے   •

بے گھر رہا تو اب ایسی صورت میں درخواست دہنده کے کو بے گھری کی صورت میں جو جذباتی طور پر تکلیف پہنچی ہے اس  
 وکیج کمپنی کو ڻھہرایا جاسکتاہے جس نے ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا ہے۔ کا ذمہ دار بھی اس ایجنٹ اور/یا بر

یافتہ ایجنٹ کے بارے میں   •  Department ofکمیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وه قانون کی خالف ورزی کرنے والے الئسنس 
State’s Division of Licensing Services  س بھی منسوخ ہوسکتا ہے۔ کو مطلع کرے۔ اس صورت میں بروکر کا الئسن 

 آپ کو کرایہ دار کے اڻارنی کی فیس بھی ادا کرنی پڑسکتی ہے۔  •
 ایسی صورت میں کمیشن بروکر یا ایجنٹ کے کاروبار کو چند ماه یا سالوں کیلئے زیِر نگرانی بھی رکھ سکتا ہے۔  •
 
 
 

پر  NYC.gov/HumanRightsکی تربیت کے سلسلے میں، براِه مہربانی ہماری ویب سائیٹ  NYC Human Rights Lawمزید معلومات اور 
 ۔   )212( 416 -0197  تشریف الئیں یا کال کریں
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