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#ReadytoRentNYC

کیا آپ  NYCکی ہاؤسنگ الٹری کی وساطت سے ایک قابل استطاعت
اپارٹمنٹ کی تالش میں ہیں؟ جلد تیاری کرنا اہم ہ�ے۔ کریڈٹ ہسٹری
اہمیت رکھتی ہ�ے۔ ہاؤسنگ کے یل�ے ایک مؤثر درخواست جمع کروانے کی
تیاری کریں!
بالمعاوضہ مالی مشاورت

ایک پیشہ ور مالی مشیر سے ان کاموں کے یل�ے ملیں:
عوامی امداد
دیگر جزوقتی
نوکری

درخواست ید�نے کے یل�ے بالمعاوضہ معاونت
ایک ہاؤسنگ ایمبیسیڈر سے ان کاموں کے یل�ے ملیں:

جزوقتی
نوکری

چائلڈ سپورٹ

پا�نے کریڈٹ کا
جائزہ لیں

ہاؤسنگ کے یل�ے
اپنی آمدنی کا
حساب کریں

گھر تبدیل کرنے کے
اخراجات کے یل�ے
بچت کریں

Housing Connect

کی وساطت سے
ہاؤسنگ الٹریوں کے یل�ے
درخواست دیں

اہم معلومات
اکٹھی کریں

آپ اہل ہیں ،یہ
ثابت کرنے کے یل�ے
تیاری کریں

مزید معلومات کے یل�ے:
 311پر کال کریں اور ” “Ready to Rentبولیں۔

 nyc.gov/ready-to-rentمالحظہ کریں۔

ہاؤسنگ ایمبیسیڈرز کی فہرست پشت پر مالحظہ کریں۔

یہ پروگرام  Arivaکے اشتراک سے محکمہ برائے صارف معامالت ( )Department of Consumer Affairs, DCAاور ہاؤسنگ کا تحفظ اور ترقی ()Housing Preservation and Development , HPD

کی جانب سے چالیا جا رہا ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ مشاورت قابل استطاعت ہاؤسنگ کی کسی الٹری میں آپ کی شمولیت پر اثرانداز نہیں ہوتی لیکن اس سے آپ قابل استطاعت ہاؤسنگ
کے حصول کے لیے بہتر مالی حالت میں آ سکتے/سکتی ہیں۔ ! Ready, Set, Applyسے اختیار کیا گیا جو مرکز شہری تدریس برائے طفالن ( )Center for Urban Pedagogyکی شراکت میں تھی،
 Maison Papercutنے اس کو ڈیزائن کیا اور  Rebecca Clarkeنے اس کو بیان کیا۔

بالمعاوضہ مالی مشاورت اور قابل استطاعت ہاؤسنگ کے یل�ے درخواست ید�نے کے یل�ے بالمعاوضہ معاونت ان
مقامات پر دستیاب ہیں:
THE BRONX

We Stay/Nos Quedamos
754 Melrose Avenue
Bronx, NY 10451

BROOKLYN

Los Sures – Southside United HDFC
145 South 3rd Street
Brooklyn, NY 11211

MANHATTAN

East Harlem Council for Community Improvement (EHCCI)/Hellgate Management Corporation
413 East 120th Street, Room 305
New York, NY 10035

QUEENS

Legal Hand Jamaica
149-13 Jamaica Avenue
Jamaica, NY 11432

ان مقامات میں سے کسی ایک پر بالمعاوضہ مالی مشاورت کے یل�ے مالقات کا وقت یل�نے کے یل�ے  311پر کال کریں۔
اضافی ہاؤسنگ ایمبیسیڈرز کے یل�ے ،جو قابل استطاعت ہاؤسنگ کے یل�ے درخواست ید�نے کے یل�ے بالمعاوضہ
معاونت فراہم کر سکتے ہیں nyc.gov/ready-to-rent ،مالحظہ کریں۔
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