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معذور مکان مالکان کا استثنٰی 
تجدید کی درخواست

سیکشن  1: پراپرٹی کی معلومات
الٹ:بالک:بورو:

گھر کا پتہ:

زپ:ریاست:شہر:

اپنی اہلیت کا تعین کرنے میں ہماری مدد کے لیے درج ذیل سواالت کے جوابات دیں:
نہیںہاں1. کیا یہ پراپرٹی اب بھی تمام مالکان کی بنیادی رہائش گاہ ہے؟

نہیںہاں2. آپ کی آخری درخواست دینے کے بعد، کیا آپ کے وثیقے میں کسی کو شامل کیا یا ہٹایا گیا ہے؟ 

نہیںہاں3. کیا تمام مالکان اور ان کی شریکہ حیات کی مشترکہ ساالنہ آمدنی 58,399$ سے زیادہ ہے؟

نہیںہاں4. کیا آپ نے محکمہ خزانہ کو مستقل معذوری کا ثبوت فراہم کیا ہے؟

اگر آپ کو مستقل معذوری نہیں ہے، یا آپ نے ابھی تک ہمیں مستقل معذوری کی دستاویزات فراہم نہیں کی ہیں، تو "نہیں" کو نشان زد کریں۔ 
یہ آپ کو استثنٰی حاصل کرنے سے نااہل نہیں کرے گا۔

سیکشن 2: مالک )مالکان( کی معلومات
سوشل سیکیورٹی یا ITIN نمبر*:تاریخ پیدائش:مالک 1:

فون نمبر:
  

ای میل پتہ: 

سوشل سیکیورٹی یا ITIN نمبر*:تاریخ پیدائش:مالک 2:

فون نمبر:
       

ای میل پتہ:

کون درخواست دے سکتا ہے: موجودہ DHE وصول کنندگان جو پروگرام کی اہلیت کے تقاضوں کو بدستور پورا کر رہے ہیں۔ آپ DHE کے 
لیے اہل ہو سکتے ہیں اگر پراپرٹی کے مالکان اور ان کی شریکہ حیات کی کل مشترکہ ساالنہ آمدنی 58,399$ یا اس سے کم ہے اور ہر ایک 

مالک ایک معذور شخص ہے۔ )اگر مالکان میاں بیوی یا بھائی بہن ہیں، تو صرف ایک کا معذور ہونا ضروری ہے۔( کچھ استثنٰی کے ساتھ، 
پراپرٹی کا تمام مالکان کی بنیادی رہائش گاہ ہونا ضروری ہے اور یہ ہاؤسنگ ڈویلپمنٹ نہیں ہو سکتی۔

 New York City Department of Finance, Homeowner Tax Benefits, PO Box :اپنی درخواست اس پتے پر ڈاک سے بھیجیں
Union, NJ 07083 ,3179. براہ کرم اس پتے پر کوئی بھی ادائیگی نہ بھیجیں، اور اپنی تجدید کی درخواست کے ساتھ کوئی بھی ادائیگی 

شامل نہ کریں۔

آخری تاریخ: 15 مارچ۔ )اگر 15 مارچ کسی ویک اینڈ یا چھٹی کے دن آتا ہے تو آخری تاریخ اگال کاروباری دن ہے۔(
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کیا آپ کے گھرانہ میں کبھی کسی نے یو ایس آرمڈ فورسز، نیشنل گارڈ، یا ریزرو میں خدمات انجام دی ہے، یا فی الحال خدمات انجام دے رہے ہیں؟ 
براہ کرم الگو ہونے والے کسی ایک کو منتخب کریں:

■■ خود  ■■ شریک حیات/پارٹنر  ■■ بچہ  ■■ دیگر )لکھیں( _______________________________________



سیکشن 5: سرٹیفکیشن

آپ کی درخواست پر کارروائی کے لیے پراپرٹی کے ہر ایک مالک کو سائن ان کرنا ہوگا۔

میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ اس درخواست میں فراہم کردہ تمام معلومات میری بہترین معلومات کے مطابق درست اور قطعی ہیں۔
میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں نیو یارک سٹی سے باہر کی پراپرٹیز سمیت کسی دوسری پراپرٹی پر پراپرٹی ٹیکس سے استثنٰی حاصل نہیں کر 

رہا/رہی ہوں۔
میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اس معلومات کا آڈٹ کیا جائے گا اور اگر محکمہ خزانہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ میں نے غلط بیانات دیے ہیں، تو 
میں اپنے مستقبل کے فوائد سے محروم ہو سکتا/سکتی ہوں اور تمام قابل اطالق چارجز اور جرمانوں کے لیے ذمہ دار ہوں گا/گی۔ میں سمجھتا/سمجھتی 
ہوں کہ مجھے محکمہ خزانہ کو کسی بھی ایسی تبدیلی کے بارے میں مطلع کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس فائدے کے لیے میری اہلیت متاثر 

ہو سکتی ہے۔
میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میری آمدنی کی تصدیق محکمہ خزانہ کے ذریعے کی جائے گی۔

تاریخ:دستخط:نام:

سیکشن 4: دستاویز بند کرنا

1. آمدنی 

آپ کو پہلے کیلنڈر سال کے لیے تمام مالکان اور ان کی شریکہ حیات کی آمدنی کے تمام ذرائع کی کاپیاں فراہم کرنی ہوں گی۔ اس میں تمام شیڈیولز، 
W2s, 1099s، سوشل سیکیورٹی اسٹیٹمنٹس، اور ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے ساتھ وفاقی یا ریاستی انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹس بال تحدید شامل ہیں۔

2. صرف اس صورت میں درج ذیل فراہم کریں جب آپ نے اپنی آخری درخواست دینے کے بعد کوئی تبدیلی کی ہو۔

 اگر وثیقے میں درج کوئی بھی مالک طالق، قانونی علیحدگی، یا چھوڑ دینے کی وجہ سے کہیں اور رہ رہا ہے، 	 
تو براہ کرم قانونی دستاویزات کی کاپی جمع کرائیں۔

اگر کوئی مالک رہائشی صحت کی نگہداشت کی فیسیلٹی میں کل وقتی زندگی گزار رہا ہے، تو براہ کرم فیسیلٹی کا آفیشیل لیٹر جمع کرائیں۔	 

اگر کوئی مالک فوت ہو گیا ہے، تو براہ کرم سند وفات کی ایک کاپی جمع کرائیں۔	 
 اگر یہ پراپرٹی کسی ٹرسٹ کی ملکیت ہے، یا اگر اس پراپرٹی پر الئف اسٹیٹ ہے، تو براہ کرم 	 

ٹرسٹ یا الئف اسٹیٹ کی دستاویزات کی ایک کاپی جمع کرائیں۔

اگر کسی معذوری کی وجہ سے آپ کو کسی سروس کے لیے درخواست دینے اور وصول کرنے یا محکمہ خزانہ کی طرف سے پیش کردہ پروگرام میں 
حصہ لینے کے لیے رہائش کی ضرورت پڑتی ہے، تو براہ کرم معذوری کی خدمات کے سہولت کار سے www.nyc.gov/contactdofeeo پر یا 

311 پر کال کر کے رابطہ کریں۔

*آپ کو اس پراپرٹی ٹیکس کے استثنٰی کی درخواست دینے کے لیے اپنا سوشل سیکیورٹی یا ITIN نمبر فراہم کرنا ہوگا۔ ہم یہ معلومات اس بات کو یقینی بنانے کے 
لیے مانگ رہے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آیا ہمارے ریکارڈ درست ہیں یا نہیں، اور یہ کہ آیا آپ نے درست معلومات جمع کرائی ہیں یا نہیں۔ اس معلومات کی 

ضرورت کے ہمارے حق کو انتظامی کوڈ کے سیکشن 102.1-11  میں بیان کیا گیا ہے۔

صفحہ 2 از 2 

سیکشن 3: آمدنی

تمام مالکان اور شریکہ حیات کی کل مشترکہ ساالنہ آمدنی کا تخمینہ لگائیں: 

  آپ کو اس باکس میں ایک نمبر درج کرنا ہوگا

 اس درخواست کے ساتھ شامل کردہ ہدایات کو دیکھیں، یا مزید معلومات کے لیے www.nyc.gov/dherenewal مالحظہ کریں۔ 
آپ کو آمدنی کی معلومات فراہم کرنی ہوگی ورنہ اس سے آپ کی درخواست پر کارروائی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔

$
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