
Urdu 

1 
 

 مہ برائے بے گھر افراد کی خدمات نیو یارک سٹی محک
 

 مجوزہ قانون پر عوامی سماعت اور تاثرات پیش کرنے کے موقع کا نوٹس
 

( پروگرام  Special One-Time Assistance, SOTAخصوصی یک وقتی امداد )ہم کیا تجویز کر رہے ہیں؟ 
 Department of Homelessمحکمہ برائے بے گھر افراد کی خدمات )مستقل رہائش کے لیے نیو یارک سٹی کے 

Services, DHS  کی پناہ گاہ کو چھوڑ کر جانے والے اہل افراد اور خاندان کو ایک سال کے کرایے کی امداد فراہم )
 کرتا ہے۔ یہ مجوزہ قانون اس پروگرام کو چالنے والے قوانین میں ترمیم کرے گا۔

 
نیو یارک سٹی محکمہ برائے بے گھر افراد کی خدمات خصوصی یک وقتی امداد پروگرام    ے؟ہسماعت کب اور کہاں 

  COVID-19، مجوزہ قانون پر ایک عوامی سماعت منعقد کرے گا۔  بجے 10کو صبح  2021جون  15سے متعلق، 
اد شامل  کے ذریعے ہوگی۔  سماعت میں حاضری کے خواہاں افر Zoomکے سبب، عوامی سماعت فاصالتی طور پر 

 ہو سکتے ہیں:
 

 بذریعہ انٹرنیٹ آڈیو اور ویڈیو:
 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905 

 بذریعہ فون:
 

 9923 876 646  ٹیلیفون نمبر:
 ID :   884 0651 0905میٹنگ 

 
کوئی بھی شخص مندرجہ ذیل طریقے سے مجوزہ اصول پر تبصرہ کر میں مجوزہ قانون پر کس طرح تبصرہ کروں؟  

 سکتا ہے:
 

کے   DHSکے قوانین کی ویب سائٹ کی معرفت  NYCپر  / http://rules.cityofnewyork.usآپ ویب سائٹ۔   •

 پاس تبصرے جمع کرا سکتے ہیں۔
 

پر ای میل کر سکتے ہیں۔   براہ کرم موضوع سطر  DHSRules@dhs.nyc.govآپ تبصرے ای میل۔   •
 " شامل کریں۔SOTAمیں " 

 

 آپ اس پتے پر ڈاک سے تبصرے بھیج سکتے ہیں:ڈاک۔   •
 

DHS Rules 
150  Floor thStreet, 38Greenwich  

New York, NY  10007 
 

 کے قانون پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ SOTAبراِہ کرم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ آپ 
 

پر فیکس کر سکتے ہیں۔  براہ کرم موضوع سطر میں  0413-639-917آپ اپنے تبصرے   فیکس۔ •
 "SOTAشامل کریں۔ " 

 
 نصف شب ہے۔**جون  15**تبصرے جمع کرانے کی آخری تاریخ 

 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905
http://rules.cityofnewyork.us/
http://rules.cityofnewyork.us/
http://rules.cityofnewyork.us/
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عوامی سماعت میں مجوزہ اصول پر تبصرہ کرنے کے خواہاں کسی بھی شخص کو بولنے کے سماعت میں بول کر۔  

پر کال کر کے یا  6690-221-929لیے سائن اپ کرنا ضروری ہے۔ آپ سماعت سے پہلے 

DHSRules@dhs.nyc.gov  جون کو سماعت کے آغاز پر   15پر ای میل کر کے سائن اپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو

 کا موقع ملے گا۔  آپ تین منٹ تک بول سکتے ہیں۔بھی سائن اپ کرنے 

اگر سماعت کے دوران آپ کو کسی سماعت میں شرکت کے لیے اگر مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو میں کیا کروں؟  
غیر ملکی زبان کے مترجم، اشاراتی زبان کے مترجم یا معذوری کی معقول سہولت درکار ہوئی تو آپ ہمیں ضرور 

پر ٹیلیفون کر کے  6690-221-929 پتے پر بذریعہ ڈاک، فیکس یا ای میل ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آپ بتائیں۔ آپ درج باال
پیشگی نوٹس کی درخواست کی جاتی ہے تاکہ انتظامات کے لئے خاطر خواہ وقت دستیاب ہو بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ 

  جون تک بتا دیں۔ 1سکے۔ براہ کرم ہمیں 
 

پر   /http://rules.cityofnewyork.usآپ گئے تبصروں کا جائزہ لے سکتا ہوں؟  کیا میں مجوزہ اصولوں پر کیے 
ویب سائٹ پر جا کر مجوزہ اصولوں پر آن الئن کیے گئے تبصروں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سماعت کے کچھ دنوں 

بعد، آن الئن جمع کروائے گئے تمام تبصروں کی نقول، تمام تحریری تبصروں کی نقول، اور مجوزہ اصول کے متعلق 
  ستیاب ہوگا۔کی ویب سائٹ پر عوام کے لیے د DHSزبانی تبصروں کا خالصہ 

 
 ۔ 1043اور  603اصول بنانے کی اجازت دیتی ہے؟  نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشنز کو یہ  DHSکیا چیز 

 
 میں ہیں۔ 31رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل کے اصول  DHSکے اصول کہاں مل سکتے ہیں؟   DHSمجھے 

 
کو اصول بنانے یا اس میں تبدیلی کرتے وقت سٹی چارٹر کے  DHSاصول سازی کا عمل کن اصولوں کے تابع ہے؟  

( کے تقاضوں کے b)1043کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نوٹس سٹی چارٹر کے سیکشن  1043سیکشن 

 بنایا گیا ہے۔ مطابق

 

 بنیاد اور مقصد کا اعالمیہ 

پروگرام نیو یارک سٹی کے اندر، نیو یارک  ( Special One Time Assistance, SOTAخصوصی یک وقتی اعانت )

اسٹیٹ کی دیگر کاؤنٹیز میں یا نیو یارک اسٹیٹ سے باہر منتقل ہونے میں نیو یارک سٹی کے محکمہ برائے بے گھر افراد کی  

 ( کے اہل کالئنٹس کے لیے ایک سال کا کرایہ ادا کرے گا۔ Department of Homeless Services, DHSخدمات )

 

(، سوشل  Supplemental Security Income, SSIبستہ افراد اور خاندانوں اور سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم )کام سے وا

( اور آمدنی کی دوسری شکلیں موصول کرنے  Social Security Disability Income, SSDIسیکیورٹی معذوری انکم )

تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تاوقتیکہ گھرانہ کے کرایہ کی بنیاد پر جو گھرانہ کی آمدنی کا چالیس فیصد   SOTAوالے افراد 

کے لئے گھرانہ کے منظور ہو جانے کے بعد، نیو   SOTAسے زیادہ نہ ہو، کرایہ کی ادائیگیاں کرنے کی آئندہ اہلیت موجود ہو۔  

( مکان مالک کو ماہانہ کرایے  Human Resources Administration, HRAیارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن )

کی گرانٹ کے ذریعہ سال کا احاطہ کیے جانے کے بعد،   SOTAکی ادائیگیاں کرنے کے مقصد سے ایک اکاؤنٹ تشکیل دے گا۔ 

وصول کرنے   SOTAارہ گھرانہ خود اپنا کرایہ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور، غیر معمولی حاالت کے عالوہ، مستقبل میں وہ دوب 

 کا اہل نہیں ہوگا۔  

http://rules.cityofnewyork.us/
http://rules.cityofnewyork.us/
http://rules.cityofnewyork.us/
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 ۔ میں مل سکتا ہے  603یکشن کا اختیار نیو یارک کے منشور کے س DSSاس قانون کے لیے 

 ۔ ہے خط کشیدہ نیا مواد 

شامل کرنے   5میں نیا باب   31نیویارک سٹی محکمہ برائے بے گھر افراد کی خدمات نے رولز آف سٹی آف نیو یارک کے ٹائٹل 

 یم کی تجویز پیش کی ہے جس کو اب یوں پڑھا جائے گا:کے لیے ترم

 

 ( پروگرام Special One Time Assistance, SOTAخصوصی یک وقتی اعانت )

 تعریفات۔  5 §-01

 اس باب کے مقاصد کے لیے، درج ذیل اصطالحات کا مفہوم حسب ذیل ہو گا: 

( یا کمشنر کا  Department of Social Servicesخدمات ))الف( "کمشنر" سے مراد نیو یارک سٹی محکمہ برائے سماجی 

 نامزد کردہ شخص ہے۔ 

  (Department of Homeless Services)سے مراد نیو یارک سٹی محکمہ برائے بے گھر افراد کی خدمات  ”DHS“)ب( 

 ہے۔

لیے مختص پناہ گاہ ہے جس کا   کی پناہ گاہ" سے مراد بال بچے دار خاندانوں یا بالغ خاندانوں کے  DHS)ج( "خاندان کے لیے 

 یا اس کی طرف سے کوئی اور چالتا ہے۔  DHSانتظام بذاِت خود 

  DHSکی پناہ گاہ" کا مطلب تنہا بالغ افراد کے لیے مختص پناہ گاہ ہے جس کا انتظام بذاِت خود   DHS)د( "تنہا بالغ فرد کے لیے 

 یا اس کی طرف سے کوئی اور چالتا ہے۔

اور نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز   DHS" سے مراد نیو یارک سٹی محکمہ برائے سماجی خدمات ہے جس میں DSS)ھ( "

 ایڈمنسٹریشن دونوں شامل ہیں۔

( کمائی ہوئی آمدنی، جیسا کہ نیو یارک کوڈز، اصول اور ضوابط کے  1درج ذیل کا میزان ہے: ))و( "مجموعی آمدنی" کا مطلب 

میں بیان کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ یہ نیو یارک سٹی محکمہ برائے یوتھ اینڈ کمیونٹی  )a)352.17کے سیکشن  18عنوان 

( بال کمائی ہوئی آمدنی،  2ڈویلپمنٹ کے سمر یوتھ ایمپالئمنٹ پروگرام کے ذریعہ حاصل ہونے والی آمدنی کو خارج کردے گی؛ اور )

کو خارج کر دے گا اور    PAکیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ یہ    میں بیان  (3)(b)387.10جیسا کہ اس طرح کے ٹائٹل کے سیکشن  

صرف اسی آمدنی کو شامل کرے گا جو باقاعدگی سے بار بار آ رہی ہے۔ گھرانہ کی مجموعی آمدنی کا حساب لگاتے وقت آمدنی  

  387.12اور  87.113کے سیکشنز  18میں دیگر تمام کٹوتیوں یا اخراجات، بشمول نیو یارک کوڈز، قواعد و ضوابط کے عنوان 

 میں مذکور کٹوتیوں کا اطالق نہیں ہو گا۔ 

کی یونٹ   SOTA)ز( "گھرانہ کی پناہ گاہ" سے مراد وہ فرد یا افراد ہیں جو کسی پناہ گاہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہوں یا جو 

 میں رہائش اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں یا ایک ساتھ وہاں رہائش پذیر ہوں۔  
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کی یونٹ میں پناہ گاہ میں رہنے   SOTAرانہ" کا مطلب پناہ گاہ میں رہنے واال گھرانہ ہے اور کوئی بھی اضافی افراد جو )ح( "گھ

والے گھرانہ کے ساتھ رہائش اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اگر وہ شریک حیات، گھریلو پارٹنر یا پناہ گاہ میں رہنے والے  

سال سے کم عمر پناہ گاہ میں رہنے والے گھرانے کے کسی بھی فرد کے والدین یا   21یا گھرانہ کے کسی رکن کا منحصر بچہ 

 سوتیلے والدین ہوں۔

 " کا مطلب نیو یارک سٹی کا ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن ہے۔    HRA)ط( "

نیو یارک کے قانون   جو " سے مراد سرکاری اعانت کی مراعات، بشمول ماہانہ عطیات اور پناہ گاہ کے وظائف ہیں، PA)ی( "

( کے پروگرام اور/یا نیویارک کے قانون  Family Assistanceکے بموجب خاندان کی اعانت ) 349 §برائے سماجی خدمات 

( کے پروگرام، اور ان کے تحت نافذ  ty Net AssistanceSafeکے بموجب حفاظتی اعانت ) 159 §برائے سماجی خدمات 

 کردہ ضوابط کے ضمن میں جاری کیے جاتے ہیں۔ 

کی یونٹ کے لیے لیز میں شامل    SOTA)ک( "پروگرام میں شریک فرد" سے مراد گھرانہ کا وہ فرد ہے جو گھرانہ کی طرف سے  

 ہوا ہو اور اسے پروگرام سے معطل نہ کیا گیا ہو۔ 

کی طرف سے   HRAکے مطابق   -(c)503کے عطیات" کا مطلب ہے وہ ادائیگیاں جو اس باب کے سیکشن  SOTA)ل( "

 ادائیگی کی جائیں۔

 

کی ادائیگیوں کا اطالق کیا جا   SOTAکی یونٹ" سے مراد ایک ایسی رہائشی یونٹ ہے جس پر اس باب کے مطابق  SOTA)م( "

 رہا ہو۔

 SOTAپروگرام ) SOTA(" یا "Time Assistance Program-Special Oneپروگرام ))ن( "خصوصی یک وقتی اعانت 

Program سے مراد وہ پروگرام ہے جسے اس باب کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے۔ ") 

 عام طور پر۔  5 §-02

باہر  ( پروگرام نیو یارک سٹی کے اندر یا Special One Time Assistance, SOTA)الف( خصوصی یک وقتی اعانت )

 Department ofمستقل رہائشوں میں منتقل ہونے کے لیے نیو یارک سٹی محکمہ برائے بے گھر افراد کی خدمات )

Homeless Services, DHS  کی رہائشوں کے اہل کالئنٹس کے لیے ایک سال کا کرایہ ادا کرے گا۔ صرف آمدنی والے )

کی   SOTAوگرام کے شرکاء کو ایسی پوزیشن میں ڈال سکیں جہاں وہ گھرانوں کے لئے ہی یہ پروگرام تیار کیا گیا ہے تاکہ پر 

 گرانٹ کے تحت آنے والے سال کے بعد خود کفیل ہو سکیں۔  اس طرح، یہ ایک یک وقتی گرانٹ ہے۔   

 

کی ادائیگی کی جائے گی وہ   SOTAکے زیر انتظام ہوگا، سوائے اس کے کہ جس اکاؤنٹ سے  DHSپروگرام  SOTA)ب( 

HRA  عہ قائم کیا جائے گا۔کے ذری 
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 اہلیت اور ادائیگیاں   5 §-03

 کا اہل ہونے کے لیے، گھرانہ کو درج ذیل تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا:  SOTA)الف(  

 

کی پناہ گاہ میں رہائش پذیر ہونا ضروری ہے اور پناہ گاہ میں اس کی رہائش    DHS( پناہ گاہ میں رہنے والے گھرانہ کا  1)

 اس کے جو اس سیکشن کے ذیلی حصے )د( میں بیان کیا گیا ہے۔ سوائے اہلیت کی بنیاد پر ہو، 

کے سیکشن   18( اگر خاندان کے کسی بھی فرد کا، نیویارک کے مجموعٔہ قوانین، اصول اور ضوابط کے عنوان 2)

کی پناہ گاہ کے لیے اہل ہونے کا تعین ہوگیا ہو، تو خاندان میں ایسے گھریلو تشدد کا مرتکب   HRAکے تحت  452.9

 فرد شامل نہیں ہونا چاہیے جو اس تعین کے نتیجے میں واقع ہوا ہو۔ 

کی خاندان کی پناہ گاہ میں ہو، تو اس گھرانہ کو نیو یارک کے   DHS( اگر پناہ گاہ میں رہنے واال گھرانہ فی الحال 3)

کی جانب سے تعین   DHSکے بموجب  352اور  351کے حصے  18مجموعٔہ قوانین، اصول اور ضوابط کے عنوان 

 کردہ پناہ گاہ کے لیے الزماً اہل ہونا چاہیے۔

 

معاہدہ ہونا ضروری ہے جس کا انہوں نے   ( گھرانہ کے پاس کم از کم ایک سال کے کرایہ کے لیے ایک رہائشی4)

میں طے شدہ تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ یونٹ کے    04-5انتخاب کیا ہے جو سیکشن 

 کی آمدنی کے چالیس فیصد سے زیادہ نہ ہو۔  گھرانہلئے کل کرایہ یا گھر کے متناسب حصہ کے طور پر، قابل اطالق، 

، گھرانہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف سے  سوائےذیلی شق )د( میں فراہم کردہ کے  (  اس سیکشن کی5)

 کی ادائیگی ادا نہیں کی گئی ہو۔  SOTAپہلے 

 

 ( گھرانہ پر الزم ہے کہ: 6)

 ( آمدنی اور گھرانہ کی بابت درست، مکمل اور حالیہ معلومات فراہم کرے؛ 1)

 ضرورت تائیدی دستاویزی شہادت فراہم کرے؛( اہلیت کی توثیق کرنے کے لیے حسب 2)

 کا عطیہ براہ راست مکان مالک کو ادا کیے جانے پر اتفاق کرے؛ اور  SOTA( اپنا 3)

 میں بیان کردہ گھرانہ کے تقاضوں پر اتفاق کرے۔  5-05( اس باب کے سیکشن 4)

ہ قائم کردہ گھرانہ کے سائز کے  (  ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ برائے رہائشی اور شہری ترقی کے ذریع7)

 لیے گھرانہ کی آمدنی نیو یارک سٹی کی اوسط آمدنی کے اسی فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

 

 پناہ گاہ میں قیام کا استحقاق اور حد بندیاں۔)ب( 

کی پناہ گاہ میں کم از   DHSاگر پناہ گاہ میں رہنے واال گھرانہ تصدیقی عمل سے قبل  ( پناہ گاہ میں قیام کا استحقاق۔1)

کی پناہ گاہ میں رہنے واال   DHSدن تک، دس تقویمی دنوں تک کے ناغوں کے عالوہ، قیام کر چکا ہو تو،  90کم 
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ستحقاق ہوگا۔ بالغ فرِد واحد  ( کے مقاصد کے لیے پناہ گاہ میں قیام کا ا 1)(a)03-5گھرانہ کے پاس اس باب کے سیکشن 

( کے مقاصد کے لیے پناہ گاہ میں قیام کا استحقاق  1)(a)03-5کی پناہ گاہ کا رہائشی فرد، سیکشن  DHSکے لیے 

دن کے لیے رہائش اختیار کرچکا ہو۔ پناہ   90دنوں میں سے کم از کم  365کی پناہ گاہ میں  DHSرکھے گا اگر وہ فرد 

پناہ گاہ  وہ کا استحقاق رکھنے کے بعد، ایک قسم کی پناہ گاہ سے دوسری میں منتقل ہونے پر  گاہ میں گھرانہ کے قیام 

 میں قیام کا استحقاق نہیں کھوئے گا۔

 

( کے مقاصد کے  1درج ذیل کے تجزیے کے بعد، کمشنر اس ذیلی شق کے پیراگراف ) ( پناہ گاہ میں قیام کا استحقاق۔2)

پناہ گاہ میں قیام کے استحقاق کی تشکیل ہوتی ہے: رہائش کی بازاری  لیے، اسے تبدیل کر سکتا ہے جس سے 

 صورتحال، پناہ گاہ میں قیام کے نرخ، اور فنڈنگ کی دستیابی۔

 

)ج( گھرانوں کے لیے ایک ایسے فارم پر اور ایک ایسے فارمیٹ میں درخواست جمع کرانا ضروری ہے جو کمشنر کے ذریعہ  

مقرر کردہ ہو۔  فنڈنگ کی دستیابی سے مشروط، اگر گھر والے اس حصے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور گھرانہ کے  

اس گھرانہ کی درخواست کو   DHSتقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو، ذریعہ منتخب کردہ مکان مالک اور رہائش اس باب کے 

کے پاس بھیجے گا، ماہانہ ادائیگی براہ راست مکان مالک کو    HRAمنظور کرے گا اور اپنا اکاؤنٹ قائم کرنے کے لئے کیس کو 

میں طے شدہ   5-70کی یونٹ میں رہتا رہے اور سیکشن  SOTAایک سال کی مدت کے لئے دی جائے گی، بشرطیکہ گھرانہ 

کی یونٹ کے لئے کل ماہانہ کرایہ گھرانہ کی آمدنی   SOTAکارروائی نہ کرنے کے طریقہ ہائے کار سے مشرروط رہے۔  اگر  

کی یونٹ کے تیسرے فریق کے تعاون سے مائنس کل ماہانہ کرایہ   SOTAکا چالیس فیصد سے زیادہ نہیں ہے تو، ماہانہ ادائیگی 

کی یونٹ کا کل ماہانہ کرایہ گھرانہ کی آمدنی   SOTA( کے تقاضے پورے ہو جائیں اور b)04- 5 کے برابر ہوگی۔  اگر سیکشن

کے چالیس فیصد سے زیادہ ہو تو، ماہانہ ادائیگی گھرانہ کے متناسب حصہ کے برابر ہوگی جیسا کہ اس ذیلی شق میں بیان کیا گیا 

 ہے۔

 

کے دوسری گرانٹ کو   SOTA، اپنی صوابدید کے مطابق، کسی گھرانہ کی طرف سے DHS)د( غیر معمولی حاالت میں، 

ماہ   6کی گرانٹ کی پہلی ادائیگی کے  SOTAمنظوری دے سکتا ہے جہاں، گھرانہ کے قابو سے باہر کی وجوہات کی بناء پر، 

 س آنے کا خطرہ ہو۔ کی پناہ گاہ میں واپس آ چکا ہو، یا واپ  DHSکے اندر، 

 

04 SOTA-§ 5   کی یونٹ 

کی درخواست منظور نہیں کی جائے گی، اال یہ کہ   SOTA( کی ذیلی شق )ج( کے تحت  a)03-5)الف( اس باب کے سیکشن 

 کی ادائیگی کی جائے گی وہ مندرجہ ذیل تقاضوں کو پورا کرتی ہو:  SOTAجس رہائش گاہ پر 

ریاستوں میں سے کسی بھی ایک ریاست کے اندر، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یا  50(  رہائش ریاستہائے متحدہ کی  1)

 ریاستہائے متحدہ کے کسی بھی خطے کے اندر الزمی ہونی چاہیے۔

قابل موازنہ یونٹوں کے مقابلے میں مناسب ہونا چاہئے جہاں یہ یونٹ    ( رہائش کا کرایہ اس عالقے میں موجود دیگر2)

 واقع ہے۔ 
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( اس سیکشن کی ذیلی شق )ب( میں فراہم کردہ کے عالوہ، رہائش کا کرایہ گھرانہ کی مجموعی آمدنی کے چالیس  3)

 فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔ 

ہائش پذیر ایک واحد خاندان کے فرد کے کمرے کے لئے ہو  (   اگر لیز کسی اپارٹمنٹ میں یا نیو یارک سٹی میں ر4)

$ سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔  رہائش کسی اپارٹمنٹ یا  800تو، کرایہ گھرانہ کی مجموعی آمدنی کے چالیس فیصد یا 

دیگر رہائش گاہ میں واحد کمرہ نہیں ہو سکتی ہے، سوائے نیویارک سٹی کے۔ کمروں کے کرایے صرف ان گھرانوں  

ہی منظور کیے جائیں گے جن میں ایک یا دو بالغ افراد ہوں جن کے پاس کوئی بچہ نہ ہو اور وہاں منظور نہیں  کے لئے 

 ہوگا جہاں کمرہ کرایہ کے ذریعہ قائم ہو یا کرایہ کے ذریعہ کنٹرول کی جانے والی یونٹ میں ہو۔ 

چالیس فیصد سے تجاوز کر سکتا ہے جب  )ب( رہائش کے لئے کرایہ صرف اس صورت میں گھرانہ کی مجموعی آمدنی کے 

کرایہ میں گھرانہ کا متناسب حصہ گھرانہ کی مجموعی آمدنی کے چالیس فیصد سے زیادہ نہ ہو اور اس لیز پر ایک اضافی فرد ہو  

جس کے کرایے کا متناسب حصہ اس شخص کی مجموعی آمدنی کے چالیس فیصد سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ اس ذیلی شق کے مقاصد  

یے، کرایہ کا گھرانہ کا متناسب حصہ کرایہ کا نصف ہوگا بشرطیکہ اس لیز پر کوئی اضافی فرد ہو جس کی آمدنی گھرانہ  کے ل

کے حصے میں بصورت دیگر اجازت یافتہ سے زیادہ ہو تو وہ گھرانہ یونٹ میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کے ایک سے  

حصہ علیحدہ علیحدہ معاملہ کی بنیاد پر طے کیا جائے گا، جیسے گھرانہ کی ساخت   زیادہ اضافی افراد ہیں تو، گھرانہ کا متناسب

 اور بیڈروم کی تعداد جیسے عوامل پر غور کرتے ہوئے تاکہ گھرانہ کے ذریعہ بنیادی طور پر استعمال کیا جائے۔ 

نیو یارک سٹی میں، نیو یارک اسٹیٹ کی کاؤنٹیوں جیسے، ناساؤ، راک لینڈ، سوفولک، یا ویسٹ چیسٹر میں، یا نیو   )ج( اگر رہائش  

جرسی کی کاؤنٹیوں جیسے، برجن، ایسیکس، ہڈسن، مڈل سیکس، پاساک اور یونین میں ہے تو، رہائش گاہ کا حفاظت اور ُبودو  

اگر رہائش نیو یارک سٹی میں ہے تو، اس طرح کی تشخیص وہی   ۔ باش کی اہلیت کی تشخیص کے مطابق ہونا ضروری ہے

پروگرام میں استعمال ہوتی ہے۔  اگر رہائش اس ذیلی   CityFHEPSکے تحت  10تشخیص ہوگی جو اس عنوان کے باب 

پیراگراف میں درج دیگر کاؤنٹیوں میں سے کسی ایک میں ہے تو، تشخیص کافی حد تک اس تشخیص کے مشابہ ہوگی جو  

tyFHEPSCi   پروگرام میں استعمال ہوتی ہے۔ رہائش کے مقام سے قطع نظر، مکان مالک کے لیے عمارت اور رہائش کے

کی یونٹ کرایے پر   SOTAعمیل کرنا ضروری ہے اور اسے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ضابطے کے تمام قابل اطالق معیارات کی ت 

 ۔ کردہ سال کے دوران رہائش کے قابل ہو کی گرانٹ کے ذریعہ احاطہ  SOTAدیے جانے کے وقت اور 

 

 گھرانہ کے تقاضے  5 §-05

 کی گرانٹ کے ذریعہ محیط سال کے دوران:  SOTA)الف( 

 

کی یونٹ سے باہر منتقل ہونے کا منصوبہ بناتا ہے تو پروگرام میں شریک فرد کے لیے اس   SOTA( اگر گھرانہ 1)

 کو فوری طور پر آگاہ کرنا ضروری ہو گا۔  DSSبات سے 

 

کو آگاہ کرنا   DSS( اگر پروگرام میں شریک فرد کو بے دخلی کے کاغذات فراہم کیے جاتے ہیں تو اسے بروقت 2)

 الزم ہوگا۔ 
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( اگر پروگرام کے شریک شخص کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکان مالک یا جس شخص کو کرایہ دیا جاتا ہے وہ  3)

 کو مطلع کرنا ہوگا۔ DSSبدل گیا ہے تو اسے فوری طور پر 

 

  DHSجو اس نے حقیقی یا منصوبہ بند آمدنی کو برقرار رکھنے کیلئے بہترین کوششیں کرنی چاہئیں اس  ( گھرانہ کو 4)

 کیلئے منظوری دی گئی۔  SOTAجب اسے   یکو  رپورٹ ک

 

(  گھرانہ کو اُن تمام کاموں کی تائیدات الزماً فائل کرنا ہوں گی جن کا متعلقہ گھرانہ استحقاق رکھتا ہے۔ ان میں  5)

 Earnedعوامی مراعات اور ٹیکس پر چھوٹ شامل ہوسکتی ہیں، جیسے کہ کمائی گئی آمدنی کے ٹیکس پر چھوٹ )

Income Tax Credit EITC( بچوں کے ٹیکس پر چھوٹ ،)Child Tax Credit, CTC  اور تحفِظ اطفال ٹیکس )

 (۔   Child Care Tax Credit, CCTCپر چھوٹ )

( کام کرنے کی جگہ کے تعین، مکان مالک اور کرایہ دار کی ثالثی، مالیاتی مشاورت اور بے دخلی مخالف خدمات  6)

ک محدود نہیں ہے، گھرانہ کو اپنی کرایہ داری کے تحفظ کے لیے حسب ضرورت تمام مناسب خدمات  سمیت، لیکن ان ت 

کی تالش کرنی ہوگی۔   اگر گھرانہ نیو یارک سٹی میں ہے تو، اسے ان کے نامزد خدمت فراہم کنندہ یا مقامی  

HomeBase اگر گھرانہ نیو یارک    کے دفتر سے ان خدمات کے لیے معاونت یا حوالہ جات حاصل ہو سکتے ہیں۔

 کے ذریعہ چلنے والی ہاٹ الئن سے خدمات کے لیے حوالہ جات حاصل کر سکتا ہے۔  DSSسٹی سے باہر ہے تو، وہ 

 

یونٹ کو اچھی طرح سے برقرار رکھنے یا ضروری مرمتیں کرانے میں ناکام رہتا  SOTAاگر مکان مالک (  7)

ہے تو پروگرام میں شرکت کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکان مالک کو مطلع کرے۔  اگر  

کے مطابق   -507مسئلہ بدستور برقرار رہتا ہے، اور پروگرام میں شرکت کرنے واال شخص چاہتا ہے کہ سیکشن  

کو مطلع کرنا چاہیے اور اس مسئلے سے متعلق   HRAکا کرایہ روک لیا جائے، تو اسے الزمی طور پر  اس

 دستاویزات اور مکان مالک کو اس کی اطالع دی جانی چاہیے۔

 

کے سیکشن   18( اگر گھرانہ کے کسی بھی فرد کا، نیویارک کے مجموعٔہ قوانین، اصول اور ضوابط کے عنوان 8)

کی پناہ گاہ کے لیے اہل ہونے کا تعین ہو گیا ہو، تو گھرانہ میں ایسے گھریلو تشدد کا مرتکب   AHRکے تحت  452.9

 فرد شامل نہیں ہونا چاہیے جو اس تعین کے نتیجے میں واقع ہوا ہو۔ 

 

کی یونٹ کو آگے کرایہ پر نہیں دینا چاہئے یا یونٹ کے اس کے حقوق کو کسی شخص کو   SOTA(  گھرانہ کو 9)

 یں کرنا چاہئے۔تفویض نہ 

 

کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرنا   DSSکے پروگرام کے بندوبست میں  SOTA( بصورت دیگر گھرانہ کو 10)

 چاہیے۔

 

 کی گرانٹ کے ذریعہ محیط سال کے اختتام پر، گھرانہ اپنا کرایہ ادا کرنے کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔  SOTA)ب( 
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 مکان مالک کے لیے لوازمات  5 §-06

 

 کے پروگرام میں شرکت کرنے والے مکان مالکان مندرجہ ذیل لوازمات سے مشروط ہیں۔ SOTA)الف( 

 

کا سیکیورٹی واؤچر قبول کرے   HRAے لیے ضروری ہے کہ وہ ( نقد سیکیورٹی ڈپازٹ کے بدلے میں گھرانہ ک 1)

 اور گھرانہ سے کوئی اضافی سیکیورٹی کی درخواست نہ کرے؛

 

(2 )SOTA   کی گرانٹ کے ذریعہ محیط سال کے دوران مکان مالک پر الزم ہے کہ وہ لیز میں مقررہ کرایے یا معقول

 فیس سے زائد کسی رقم کا مطالبہ، درخواست یا اسے موصول نہ کرے۔ 

 

آخری تاریخ کو جاری کر دی جائیں   یککی جانب سے جو ادائیگیاں مہینے  SOTAمکان مالک پر الزم ہے کہ وہ ( 3)

کی یونٹ کے کرایے کے ضمن میں بروقت ادائیگیاں تصور کرے، قطع نظر اس سے کہ لیز میں اس   SOTAہیں وہ ان 

 کے برخالف التزامات موجود ہوں۔

 

(4 )SOTA  کی گرانٹ کے ذریعہ محیط سال کے دوران مکان مالک پر الزم ہے کہ وہDSS   اور اس گھرانے کی

 کی یونٹ سے کسی دوسری یونٹ میں منتقل نہ کرے۔   SOTAپیشگی تحریری منظوری کے بغیر اس گھرانے کو 

 

(5 )SOTA  کی گرانٹ کے ذریعہ محیط سال کے دوران مکان مالک پر الزم ہے کہ وہHRA  یہ معلوم ہونے سے  کو

 کاروباری دنوں کے اندر مطلع کر دے کہ وہ گھرانہ اس یونٹ میں اب نہیں رہتا ہے۔   5

 

(6 )SOTA   کی گرانٹ کے ذریعہ محیط سال کے دوران مکان مالک پر الزم ہے کہ اگر گھرانہ کی کرایہ داری کو

 کو مطلع کر دے؛   DSSکاروباری دنوں کے اندر  5متاثر کرنے والی کسی بھی قانونی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ  

 

(7 )SOTA  کی گرانٹ کے ذریعہ محیط سال کے دوران مکان مالک پر الزم ہے کہ اگرSOTA   کی یونٹ کی ملکیت

 کو مطلع کر دے؛   DSSیا نظم و نسق میں تبدیلی آ رہی ہے تو معقول حد تک جتنی جلدی قابل عمل ہو 

 

کے پروگرام کی جانب سے کسی بھی ایسی مدت کی کوئی بھی   SOTA( مکان مالک کے لیے الزم ہے کہ وہ 8)

 نہیں رہ رہا تھا؛ کو واپس کر دے جس مدت میں وہ گھرانہ یونٹ میں  DSSادائیگی 

 

کو کرے اور وہ اسے واپس   DSS( مکان مالک کے لیے الزم ہے کہ وہ کرایے کی کسی فاضل ادائیگی کی رپورٹ 9)

کو فراہم کردہ غلط معلومات، یا ملکیت، رقم وصول کنندہ، یا   DSSادا کرے، جس میں درج ذیل بال تحدید شامل ہیں: 

 دائیگیاں۔مینیجمنٹ میں تبدیلی کی وجہ سے فاضل ا
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کو مطلع کر دے کہ گھرانہ   DSSکاروباری دنوں کے اندر  5مکان مالک پر الزم ہے کہ وہ یہ جاننے کے  ( 10)

SOTA  کی گرانٹ کے ذریعہ محیط سال کے دوران مستقل طور پرSOTA   کی یونٹ چھوڑ کر چال گیا ہے یا

کی جانب سے کسی بھی ایسی مدت کی کوئی بھی ادائیگی واپس کر دے جس   HRAچھوڑنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور 

  مدت میں وہ گھرانہ یونٹ میں نہیں رہ رہا تھا۔

 

کرنا ضروری ہے اور  عمیل ( مکان مالکوں پر عمارت اور رہائش کے ضابطے کے تمام قابل اطالق معیارات کی ت 11)

کی گرانٹ کے ذریعہ   SOTAکی یونٹ کرایے پر دیے جانے کے وقت اور  SOTAیہ یقینی بنانا بھی ضروری ہے کہ 

 محیط سال کے دوران قابل رہائش ہو۔  

 

کی یونٹ نیویارک سٹی میں کسی اپارٹمنٹ یا اکیلی فیملی کی رہائش میں واحد کمرہ ہے تو، افادیتوں   SOTA(  اگر 12)

 کو کرایے میں شامل کرنا ضروری ہے۔ 

 

گھرانہ کے کسی بھی رکن کا شریک حیات، گھریلو پارٹنر، والدین، بچہ، سوتیلے والدین، (  یونٹ کا مکان مالک 13)

ا نانی، پوتا پوتی/نواسہ نواسی، سوتیلے والدین، سوتیال بچہ، بہن یا بھائی، سوتیال بھائی یا سوتیلی اوالد، دادا دادی/نان 

   سوتیلی بہن نہیں ہو سکتی ہے۔  اچھے مقصد کے لیے اس تقاضے سے دستبرداری کی جا سکتی ہے۔ 

 

ہوگی اس سیکشن   کی گرانٹ الگو  SOTAکو جس پر مالک کی درخواست کی منظوری سے قبل، یونٹ کے مکان  SOTA)ب( 

( میں مذکور خاندانی تعلقات گھر کے کسی فرد  13)(a)06-5کی ذیلی شق )الف( میں درج لوازمات سے اتفاق کرنا ہوگا، سیکشن 

اور اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ یونٹ فی الحال قابل رہائش ہے اور قابل اطالق   کرنا ہوگاکے ساتھ ہے تو اسے انکشاف 

کے   DHSضوابط کے مطابق ہے۔ یہ معاہدے، انکشافات اور نمائندگیاں فارم پر کی جائیں گی جو کہ رہائش اور عمارت کے 

ذریعہ فراہم کی جائیں گی جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ صحیح اور قطعی بیانات فراہم کرنے میں ناکامی نیو یارک پینل  

 م کے بطور قابل سزا ہے۔ کے جر Aکے بموجب سنگین درجہ   175.30کے سیکشن  175.30 §الء 

مکان مالکوں کی جانب سے، مالک مکان پر الگو ہونے والے لوازمات کی خالف ورزی کی صورت میں، ان پر سٹی کی   )ج( 

کرایہ جاتی اعانت کے پروگرامز میں شرکت پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ کسی مکان مالک کو نااہلی کی فہرست میں ڈالنے  

مکان مالک کو نوٹس دے گا اور مکان مالک کو تحریری طور پر اعتراض پیش کرنے کا ایک موقع فراہم کرے   DSSسے پہلے، 

کی گرانٹ کے ذریعہ محیط سال کے دوران عمارت اور رہائش کے قابل اطالق ضابطوں کے   SOTAگا۔  جو مکان مالکان 

میں روکنے کے طے شدہ طریقوں کے ساتھ مشروط   5-07معیارات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں وہ اس باب کے سیکشن 

  ہو سکتے ہیں۔

 روکنا  5 §-07

کی   SOTA)الف( گھرانہ یہ درخواست کر سکتا ہے کہ رہائش کے حاالت سے متعلق مسائل کی بناء پر مکان مالک سے 

 درخواست دے سکتا ہے:  درج ذیل کی بنیاد پر اپنی صوابدید کے مطابق ایسی کوئی بھی  HRA  ادائیگیاں روک لی جائیں۔
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رہائش کی عدالت کی دستاویزات یا مکان مالک کے خالف عدالت کی دیگر کارروائی کی دستاویزات گھرانہ کے    (1)

 ذریعہ جمع کرانا؛ 

( اگر یونٹ نیویارک سٹی سے باہر ہے تو، گھرانہ کے ذریعہ مناسب مقامی حکومتی اتھارٹی کی جانب سے  2)

 رہائش کی حالت کی تصدیق کرنا جس کے بارے میں گھرانہ شکایت کر رہا ہے؛ یادستاویزات جمع کرانا 

اگر یونٹ نیویارک سٹی میں ہے تو، اس بات کی تصدیق کہ نیو یارک سٹی محکمہ برائے عمارات، نیو یارک سٹی    (3)

   کی گئی ہے۔  محکمہ برائے رہائش، تحفظ اور ترقی، یا دوسری قابل اطالق ایجنسی کے ذریعہ خالف ورزی جاری 

، دوسری چیزوں کے درمیان، حالت یا شرائط کی شدت، اس حد یا شرائط  HRA)ب(  اپنی صوابدید کو بروئے کار التے ہوئے، 

سے جس حد تک یونٹ کی رہائش متاثر ہوتی ہے، اور مکان مالک کی طرف سے حاالت کو حل کرنے کے لیے کی جانے والی  

 کوششوں پر غور کر سکتا ہے۔  

گھرانہ یا    مکان مالک دونوں کو مطلع کرے گا۔گھرانہ اور  HRA)ج(  اگر روک لینے کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو، 

کی   SOTAکی ادائیگیاں دوبارہ شروع کی جائیں اور یہ کہ پہلے کی روکی ہوئی  SOTAمکان مالک درخواست کر سکتا ہے کہ 

کرنا   اگر مکان مالک درخواست کرتا ہے تو، مکان مالک کو عدالتی حکم یا معائنہ کی رپورٹ پیش   ادائیگیاں جاری کی جائیں۔

دنوں کے اندر اسے الزمی طور   60کر دی گئی ہے اور مسئلہ کے حل ہونے کے  ری کلئ  شرطہوگی جس میں یہ ظاہر ہوتا ہو کہ 

اگر پروگرام میں شریک شخص درخواست کرتا ہے تو، اسے الزمی طور پر تحریری تصدیق فراہم کرنا ہوگی    پر ایسا کرنا ہوگا۔

تھی وہ حل ہو گئے ہیں۔ روکی ہوئی ادائیگیاں اسی وقت جاری کی جائیں گی جب مسئلے  کہ جن مسائل کی وجہ سے روکی گئی 

کو حل کر لیا گیا ہو جبکہ اس پروگرام میں شریک شخص بدستور یونٹ میں رہتا ہو اور صرف اسی وقت کی مدتوں کے لیے  

 جاری کی جائیں گی جب پروگرام میں شریک شخص اس یونٹ میں رہ رہا ہو۔ 

 کی انتظامی اپیل کی کارروائی۔  DSSسی کی جائزہ کانفرنس اور ایجن 5-08 §

 کے انتظامی جائزے کا حق۔   DSS)الف( 

کی جانب سے کسی ایسے    DSSکوئی درخواست دہندہ یا پروگرام میں شریک کوئی موجودہ یا سابقہ فرد، اس ضمنی باب کے تحت  

کے ذریعے اس ضمنی باب کے التزامات کے نفاذ میں کارروائی کرنے میں کوئی ناکامی، یا معقول    DSSتعین یا اقدام، ساتھ ہی 

کی انتظامی   DSSکامی کا جائزہ کرانے کے لیے ایجنسی کی جائزہ کانفرنس اور/یا مستعدی کے ساتھ کارروائی کرنے میں نا

 سماعت کی درخواست کر سکتا ہے۔  

 )ب( ایجنسی کی جائزہ کانفرنس۔  

اگر کوئی فرد، اس سیکشن کی ذیلی شق )الف( کے بموجب ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی درخواست کرتا ہے، تو   (1)

DSS  کردہ مسائل کا جائزہ لے گا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرے گا۔      غیر رسمی طور پر پیش 
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کی کسی انتظامی سماعت کی درخواست کیے بغیر بھی ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی   DSSکوئی بھی فرد،  (2)

کی کسی انتظامی   DSSدرخواست کر سکتا ہے۔ ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی درخواست کرنا کسی فرد کو بعد ازاں 

 سماعت کی درخواست کرنے سے باز نہیں رکھے گا۔   

چیلنج کردہ تعین یا کاروائی کے بعد الزماً ساٹھ دنوں کے اندر کی جا سکتی    ( ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی درخواست،3)

کی انتظامی سماعت کا وقت طے ہوتا ہے، تو ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی   DSSہے، مزید اس شرط کے ساتھ کہ اگر 

 درخواست الزمی طور پر طے شدہ سماعت کی تاریخ سے قدرے پہلے کی جائے۔ 

( میں مذکور ہدایات کے مطابق،  2( کے پیراگراف )cکانفرنس کی درخواست، اس سیکشن کی ذیلی )  ( ایجنسی کی جائزہ 4)

DSS   کی انتظامی سماعت کی درخواست کیے جانے کی میعاد میں ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی تاریخ کے بعد ساٹھ

 دنوں کا اضافہ کر دے گی۔ 

 کی انتظامی سماعت کی درخواست۔   DSS)ج( 

ی سماعت کی درخواست الزماً تحریری شکل میں دی جائے۔ اس طرح کی تحریری درخواست الزمی طور پر  ( انتظام1)

کی جانب سے اپیلوں کے اعالمیے میں طے کردہ دیگر ذرائع سے کی   DSSبذریعہ ڈاک، الیکٹرانک ذرائع یا فیکس، یا 

 جائے۔   

ت کے عالوہ، انتظامی سماعت کی درخواست  ( میں طے شدہ نکا4اس سیکشن کی ذیلی شق )ب( کے پیراگراف ) (2)

 الزمی طور پر چیلنج کردہ تعین یا کارروائی کے بعد ساٹھ دنوں کے اندر اندر کی جائے۔ 

 )د( مجاز نمائندہ۔ 

( سوائے اس کے کہ جہاں پر تحریری اجازت نامے کی تکمیل ناقابل عمل ہو، اس سیکشن کے تحت کانفرنس یا  1)

لے کسی فرد کی نمائندگی کرنے کے خواہاں فرد یا تنظیم کے پاس ایجنسی کی جائزہ  سماعت کی درخواست کرنے وا

کانفرنس یا انتظامی سماعت میں متعلقہ فرد کی نمائندگی کرنے اور اس کا کیس ریکارڈ دیکھنے کے لیے اس کی  

اس موجود وکیل  تحریری اجازت الزمی طور پر ہونی چاہیے، بشرطیکہ اس طرح کی تحریری اجازت متعلقہ فرد کے پ 

کی جانب سے مطلوب نہ ہو۔  ایسے وکیل کا کوئی مالزم اگر وکیل کا تحریری اجازت نامہ پیش کرے یا متعلقہ وکیل  

DSS   کو بذریعہ ٹیلیفون اس مالزم کو مجاز بنانے کے حوالے سے ہدایت دیتا ہے تو ایسی صورت میں متعلقہ مالزم کو

 گا۔ وکیل کا مجاز نمائندہ تسلیم کیا جائے 

(2 )DSS   کو یہ اطالع کر دیئے جانے کے بعد کہ کسی فرد یا تنظیم کو ایجنسی کی جائزہ کانفرنس یا انتظامی سماعت

میں فرِد واحد کی نمائندگی کرنے کی اجازت مل چکی ہے، متعلقہ نمائندے کو بھی اُن تمام تر مراسلوں کی نقول موصول  

 ی جانب سے ارسال کیے جاتے ہیں۔ک DSSہوں گی جو کانفرنس یا سماعت سے متعلقہ ہر فرد کو 
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 ۔ )ھ( نوٹس

DSS  سماعت کی درخواست کرنے والے فرِد واحد کو، اس سیکشن کے تحت انتظامی سماعت کی مقررہ تاریخ سے کم سے کم ،

سات تقویمی دن پہلے انتظامی سماعت کی تاریخ، وقت اور مقام کی اطالع فراہم کرے گا، سوائے اس کے کہ انتظامی سماعت کی  

 درخواست کے ضمن میں موجود مسئلہ حل ہو گیا ہو اور متعلقہ فرد نے اپنی سماعت کی درخواست واپس لے لی ہو۔ 

 )و( کیس ریکارڈ کا معائنہ۔ 

پروگرام کی   SOTAاس سیکشن کے تحت کانفرنس یا سماعت کی درخواست کرنے والے فرد یا اس کے مجاز نمائندے کو اپنے 

، DSSکیس فائل، اگر موجود ہو، کے مشموالت، اور اُن تمام دستاویزات اور ریکارڈز کا معائنہ کرنے کا حق حاصل ہے جنہیں 

انتظامی سماعت کے موقع پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔  بذریعہ ٹیلیفون یا تحریری شکل میں درخواست کیے جانے پر،  

DSS  تمام دستاویزات کی نقول اور ایسے فرد کو ایسیDSS   کی ملکیت میں موجود ایسی تمام اضافی دستاویزات کی نقول فراہم

کرے گا جنہیں متعلقہ فرد انتظامی سماعت کی تیاری کرنے کے مقاصد کے لیے شناخت اور طلب کرتا ہے۔  انتظامی سماعت سے  

کی دستاویزات کی انتظامی سماعت سے قبل پانچ کاروباری   بال معاوضہ یہ دستاویزات فراہم کرے گا۔  اگر اس طرح DHSقبل 

پر الزم ہے کہ وہ اس فرد کو ان دستاویزات کی نقول انتظامی سماعت کے   DSSدنوں کے اندر اندر درخواست کی جاتی ہیں تو 

 وقت سے پہلے ضرور فراہم کر دے۔ 

 ۔ )ز( التواء

( کی جانب سے  administrative hearing officerی سماعت )انتظامی سماعت کو معقول وجہ کے باعث افسر برائے انتظام

کی درخواست پر   DSSاس کی ذاتی صوابدید پر یا سماعت کی درخواست کرنے والے متعلقہ فرد یا اس کے مجاز نمائندے، یا 

 منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ 

 )ح( انتظامی سماعت کا انعقاد۔   

کی جانب سے مقرر کردہ ایک غیر جانبدار افسر سماعت کے ذریعے کیا جائے گا   DSSانتظامی سماعت کا انعقاد،  (1)

جسے حلف لینے اور عدالتی پروانۂ طلبی جاری کرنے کا اختیار حاصل ہو گا اور جو چیلنج کردہ تعین یا کارروائی سے  

 و گا۔متعلقہ حقائق کی کوئی پیشگی ذاتی معلومات نہیں رکھتا ہ 

( انتظامی سماعت غیر رسمی ہوگی، تمام متعلقہ اور ٹھوس شواہد قابل قبول ہوں گے اور شواہد کے قانونی اصول الگو  2)

نہیں ہوں گے۔  انتظامی سماعت اُس )اُن( خاص تعین کے حوالے سے پیش کردہ حقیقی اور قانونی مسائل تک محدود ہوگی  

 گئی تھی۔جس کے لیے انتظامی سماعت کی درخواست کی 

( سماعت کی درخواست کرنے والے فرد کو تصدیق کرنے، تصدیق کے لیے گواہ پیش کرنے، دستاویزی شہادت پیش  3)

کی جانب سے پیش کردہ شہادت کے برخالف شہادت پیش کرنے، سماعت کے افسر سے پروانۂ طلبی   DSSکرنے، 

بھی دستاویزات کا معائنہ کرنے کے لیے  کی جانب سے پیش کردہ کسی  DSSجاری کرنے کی درخواست کرنے، اور 

 کونسل یا دوسرے نمائندے کے ذریعے نمائندگی کرانے کا حق حاصل ہوگا۔ 
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 انتظامی سماعت کی ایک صوتی ریکارڈنگ، صوتی بصری ریکارڈنگ یا تحریری نقل حرفی کو تیار کیا جائے گا۔  (4)

 )ط( انتظامی سماعت کی درخواست کی منسوخی۔  

(1 )DSS   اس صورت میں انتظامی سماعت کی درخواست کو باطل خیال کرے گا کہ جب سماعت کی درخواست کرنے

واال متعلقہ فرد یا اس کا مجاز نمائندہ دونوں میں سے کوئی بھی انتظامی سماعت میں حاضر نہ ہو، سوائے اس کے کہ  

 متعلقہ فرد یا اس کا مجاز نمائندہ دونوں میں سے کسی نے بھی:  

  DSSانتظامی سماعت کا وقت دوبارہ طے کرنے کی درخواست کرنے کے لیے انتظامی سماعت سے قبل  )الف(  

 سے رابطہ کیا ہو؛ یا 

سے رابطہ کیا ہو اور   DSS)ب( انتظامی سماعت کی مجوزہ تاریخ سے پندرہ تقویمی دنوں کے اندر اندر، 

 ہ فراہم کر دی ہو۔ مقررہ تاریخ پر انتظامی سماعت میں حاضر نہ ہو پانے کی معقول وج

( کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہو تو  1( اگر متعلقہ فرد یا اس کے مجاز نمائندنے نے اس ذیلی شق کے پیراگراف )2)

DSS   مقدمے کا اندراج کیلنڈر پر کردے گا۔ 

 )ی( سماعت کا ریکارڈ۔

ائر کردہ درخواستیں، اور سماعت کا فیصلہ  سماعت کی ریکارڈنگ یا تحریری نقل حرفی، تمام کاغذات اور سماعت کے سلسلے میں د

 مجموعی طور پر انتظامی سماعت کے مکمل اور جامع ریکارڈ کو الزم بناتے ہیں۔   
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 )ک( سماعت کا فیصلہ۔ 

افسِر سماعت صرف اور صرف سماعت کے ریکارڈ کی بنیاد پر ایک فیصلہ صادر کرے گا۔  فیصلہ تحریری شکل میں ہونا الزم  

سماعت کے مسائل، متعلقہ حقائق، اور قابل اطالق قانون، ضوابط اور منظور شدہ پالیسیاں، اگر کوئی ہوں، تو یہ  ہے اور انتظامی 

سب اس میں مذکور ہونے چاہئیں جن پر فیصلے کی بنیاد ہے۔  فیصلے میں قابل تعین مسائل کی نشاندہی ہونا، حقیقت کے نتائج درج 

 کو ہدایت دینا ضروری ہے۔  DHSمناسب ہو، تو مخصوص کارروائی کے لیے  ہونا، تعین کی وجوہات بیان کرنا، اور جب 

فیصلے کی ایک نقل، تمام فریقین اور ان کے مجاز نمائندوں کو، اگر کوئی ہوں، ارسال کی جائے گی۔  فیصلے میں، مزید   (1)

اس اپیل کو کیے جانے  اپیل کے حق کی سماعت کی درخواست کرنے والے فرد کو بھیجا جانے واال تحریری اعالمیہ اور  

 کا طریقٔہ کار شامل ہو گا۔ 

(2) DHS   ،ایسے کسی سماعتی فیصلے کا پابند نہیں ہے جو افسِر سماعت کے اختیارات سے تجاوز  کرتا ہو یا جو وفاقی

کسی سماعتی  DSSریاستی، یا مقامی قانون یا ان اصول و ضوابط سے متصادم ہو۔  اگر کمشنر یہ طے کرتا ہے کہ 

ابند نہیں ہے، تو کمشنر فوری طور پر اس طرح کی سماعت کی درخواست کرنے والے فرد کو اس تعین سے  فیصلے کا پ 

آگاہ کرے گا، اور تعین کی وجوہات سے بھی مطلع کرے گا۔  ایسا نوٹس تحریری شکل میں ہو گا اور متعلقہ فرد کو عدالتی  

 جائزے کے حق سے بھی مطلع کرے گا۔ 

 

 )ل( اضافی اپیل۔

  DSSافسر کے فیصلے سے ماخوذ ایک اپیل کمشنر کو تحریری شکل میں دی جا سکتی ہے بشرطیکہ یہ  سماعت کے (1)

کی جانب سے   DSSکی جانب سے سماعتی فیصلے کے ساتھ منسلکہ اطالع نامے میں بیان کردہ طریقٔہ کار کے تحت،  

سماعت کے افسِر کا فیصلہ بھیجے جانے کے پندرہ کاروباری دنوں کے اندر وصول ہو جائے۔  کمشنر کو پیش کردہ  

ریکارڈ؛ سماعت کے ریکارڈ، افسر سماعت کے فیصلے اور کسی بھی ایسے حلف نامے، دستاویزی شہادت، یا ایسے  

 روگرام میں شریک فرد جمع کرانا چاہتا ہو۔   تحریری دالئل پر مشتمل ہو گا جو درخواست دہندہ یا پ 

کی جانب سے جمع کردہ کسی بھی   DSSسماعت کے ریکارڈ اور درخواست دہندہ یا پروگرام میں شریک فرد اور  (2)

 اضافی دستاویز کی بنیاد پر کمشنر ایک تحریری فیصلہ صادر کرے گا۔   

ک فرد کو عدالتی جائزے کے حق کے تحریری نوٹس  فیصلے کی ایک نقل، بشمول درخواست دہندہ یا پروگرام میں شری  (3)

 کے، تمام فریقین اور ان کے مجاز نمائندوں، اگر کوئی ہوں، کو بھیجی جائے گی۔ 

  DHSاس سیکشن کے تحت کی جانے والی اپیل کے بموجب کمشنر کا فیصلہ جاری ہونے کے بعد، وہ فیصلہ حتمی اور  (4)

 ی تعمیل ضروری ہوگی۔ کے لیے اس ک DHSکے لیے واجب العمل ہوگا اور 

 

 اضافی التزامات۔  5 §-09

 

کا استعمال کرنے والے گھرانوں کو خدمات فراہم کنندگان کے پاس بھیجا   SOTA)الف( نیو یارک سٹی کے اندر رہائش کے لیے 

 جائے گا جو انہیں ان کے سماجی حلقوں میں موزوں خدمات سے منسلک کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔
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 پروگرام کے لیے منتظر افراد کی فہرستیں مرتب نہیں کی جائیں گی۔  SOTA)ب( 

 

 امت کی نشاندہی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔)ج( پناہ گاہ کے مکین امکانی اق

 

کے سامنے مواد کی غلط   DSSکو پروگرام میں شریک ہر اس فرد سے رقوم کی بازیابی کا حق حاصل ہے جس نے  DSS  )د( 

 کی گرانٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔  SOTAبیانی کی ہے جس کی وجہ سے وہ 

 

کی ادائیگیوں کے لیے منظور کیا جا سکتا ہو، دستیاب فنڈنگ    SOTA)ھ( ایسے اہل گھرانوں کی تعداد جنہیں اس باب کے تحت 

 کی رقم کے لحاظ سے محدود ہوگی۔

کے حالیہ شرکاء اپنی یونٹ میں مسائل کی اطالع دے   SOTAبدستور ہاٹ الئن کی خدمات جاری رکھے گا جہاں  DSS)و( 

کر سکتے ہیں جو ان کے عالقے میں سماجی خدمات   سکتے ہیں اور کسی بھی ایسے معامالت سے متعلق مدد اور رہنمائی حاصل 

 کے حوالہ جات سمیت مستقل طور پر رہائش پذیر رہنے کی صالحیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 
212-788-1400 

  
 

 تصدیق / تجزیہ  
 کے مطابق  (d)1043منشور کے سیکشن 

 
 

 ، مستقل رہائش کے لیے پناہ گاہ چھوڑ کر جانے والے خاندانوں کے لیے عارضی کرایہ کی معاونتSOTAاصول کا عنوان: 

 

 DHS-5حوالہ نمبر: 

 
 Department of Homeless Servicesاصول ساز ایجنسی: 

 

کے ذریعے مطلوب محولہ   (d)1043میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن  

 باال مجوزہ اصول کا تجزیہ کر لیا ہے اور یہ کہ اوپر بیان کردہ مجوزہ اصول: 

(i)   قابل فہم ہے اور مجرد منضبط کمیونٹی یا کمیونٹیز کے لیے 

 سادہ زبان میں لکھا گیا ہے؛ 

(ii) ل کے بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے کے مطابق مجرد باقاعدہ کمیونٹی یا اصو 

 کمیونٹیز کے لیے تعمیل کے اخراجات کو کم کرتا ہے؛ اور 

(iii)      عالج فراہم نہیں کرتی ہے کیونکہ خالف ورزیوں سے عوامی صحت اور حفاظت کو نمایاں خطرات الحق ہیں۔ 

 

      /Navarros/ Francisco X.                    15  2021مارچ  

 تاریخ           (Mayor’s Office of Operations)میئرز آفس آف آپریشنز    
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 
 تصدیق بموجب

 (d)1043§چارٹر 

 

 ، مستقل رہائش کے لیے پناہ گاہ چھوڑ کر جانے والے خاندانوں کے لیے عارضی کرایہ کی معاونت SOTAاصول کا عنوان: 

 RG 017 2021حوالہ نمبر: 

  Department of Homeless Services اصول ساز ایجنسی:

 

کے ذریعے مطلوب محولہ  (d)1043میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ دفتر ہذا نے نیو یارک سٹی کے منشور کے سیکشن   

 باال مجوزہ اصول کا جائزہ لے لیا ہے اور یہ کہ محولہ باال مجوزہ اصول:

 

(i) اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جو قانون کے التزامات کو مجاز بنانے کے مقصد کی تکمیل کرتا ہے؛ 

(ii) یگر قابل اطالق قوانین کے ساتھ متصادم نہیں ہے؛د 

(iii)  قابل عمل اور مناسب حد تک، اپنے بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محتاط انداز میں تیار کیا گیا ہے؛

 اور

(iv)  قابل عمل اور مناسب حد تک، بنیاد اور مقصد کے بیان پر مشتمل ہے جو اصول کی دو ٹوک وضاحت اور اصول

 ئد کردہ تقاضے فراہم کرتا ہے۔کی جانب سے عا

 

/s/ STEVEN GOULDEN      :2021مارچ  15تاریخ   

 (Acting Corporation Counselکارگزار کارپوریشن قونصل )

 

 


