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تیارہوں،سیٹکریں،
درخواستدیں!

NYCمیںحسبمقدور
رہائشکےلیےتیارہونا
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حسب مقدور رہائش کے لیے درخواست دینے کی تیاری کرنے میں وقت لگتا ہے — اور 
اس کا مطلب محض کاغذی کام ُپر کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ رہنما منظم ہونے میں آپ 

کی مدد کرے گا تاکہ آپ ایک مضبوط درخواست دے سکیں۔

 اپنیحسبمقدوررہائش
 کےاختیاراتکےبارے 

میںمزیدجانیں

مشموالت

 اپنیحسبمقدور
رہائشکےاختیاراتکے

بارےمیںجانیںصفحہ3 

 درخواستدینےکےلیے
تیارہوںصفحہ 5 

درخواستدیںصفحہ8 

 انٹرویوکیصورت
میںتیاررہیں صفحہ 12 
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رہائشکوعموماًاسوقت  حسبمقدورخیالکیاجاتا
ہےجبوہاںپررہنےوالےلوگوںکیالگتانکی
کمائیکاقریبایکتہائیحصہہوتیہے۔مختلف

آمدنیوالےخاندانوںکےلیےحسبمقدوررہائشکی
مختلفقسمیںدستیابہیں۔

 اسرہنمامیں،"حسبمقدوررہائش"
کامطلبہےایسےاپارٹمنٹسجوحکومتکے

حسبمقدوررہائشپروگراموںکاحصہہیں۔یہنیو
یارکسٹیکےڈپارٹمنٹآفہاؤسنگپریزرویشن

 Department of Housing(اینڈڈیولپمنٹ
  )Preservation and Development, HPD

 Housing(اورہاؤسنگڈیولپمنٹکارپوریشن
Development Corporation, HDC(کیجانب

سےمراعاتیافتہرہائشپرفوکسکرتاہے۔

اسرہنمامیںدرجمعلوماتسےآپکوحسبمقدور
رہائشپروگراموںکیبہتساریمختلفقسموںکے
لیے—اورنجیمارکیٹمیںموجودرہائشکےلیے
بھی —اپنیدرخواستکوبہتربنانےمیںمددملے

گی۔

 حسبمقدور
 رہائش
کیاہے؟

آپکیعمرکمازکم18 سالہوناضروریہے۔

آپکوغالباًسوشلسیکیورٹینمبر
)Social Security Number, SSN(یا

 Individual(انفرادیٹیکسدہندہکاشناختینمبر
  )TaxpayerIdentificationNumber,ITIN

کیضرورتپڑےگی۔

نیویارکسٹیکےباشندوںکوعموماHPDاور
 HDCکیرہائشکےلیےترجیححاصلہوتیہے۔

آپکیآمدنیایکمخصوصرینجمیںہوناضروری
ہے،جواسلحاظسےتبدیلہوتیہےکہآپکے

ساتھکتنےلوگرہتےہیںاوریہہررہائشپروگرام
کےذریعہسیٹکیاجاتاہے۔

حسبمقدوررہائشکے
 لیےکوناہلقرارپاتاہے؟
کوئیبھیدرخواستدے

 سکتاہے!
لیکن:

2

 آپ چند اہم اقدامات کے ساتھ اپنی درخواست کو بہتر 
بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان اقدامات کو مکمل کرنے میں مہینوں لگ سکتے 

ہیں —  لہذا آج ہی شروعات کر دیں!

 درخواستدینےکے
 لیےتیارہوں
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 اپنےکریڈٹکی
سرگزشتجانیں

مالکانمکاناکیلےآپکےکریڈٹسکورکیبنیادپر
آپکونااہقرارنہیںدےسکتےہیں،لیکنوہآپکے
کریڈٹکیسرگزشتچیککرسکتےہیں۔یقینیبنائیں
کہآپکےکریڈٹرپورٹپردرجمعلوماتدرست
ہےاوراگرآپکوضرورتہوتواپنےکریڈٹ

اسکورکوبہتربنانےکےاقداماتکریں۔

اپنیمفتکریڈٹرپورٹ
annualcreditreport.comپرحاصلکریں

آپآنالئنایکدرخواستُپرکرکے،بذریعہ
فونیاکریڈٹرپورٹنگکمپنیکوایکخطبھیج
کراپنیکریڈٹرپورٹمیںموجودخامیوںکو

ٹھیککرسکتےہیں۔

اپنیکریڈٹرپورٹکوسمجھنےمیںمددحاصل
 کریںاورایکمفت،پیشہور

مالیصالحکارسےاپناکریڈٹاسکوربہتر
بنانےکاطریقہجانیں۔مزیدمعلوماتکےلیے

 nyc.gov/consumersپرجائیںیا311   
پرکالکریںاورNYCفائنانشیلامپاورمنٹ

 NYC Financial Empowerment(سنٹر
Center(میںایکاپائنٹمنٹطےکرنےکو

کہیں۔

ہاؤسنگکورٹکیاپنی
سرگزشتجانیں

مالکانمکانچیککرکےیہدیکھسکتےہیںکہآیا
آپکوہاؤسنگکورٹمیںگھسیٹاگیاہےیاآپسے
خالیکروایاگیاہے۔وقتسےپہلےاپنیسرگزشت
چیککریںتاکہآپکسیمسئلےکاجوابدےسکیں
اوراگرمسائلدرپیشہوںتوسوالوںکاجوابدینے

کےلیےتیاررہیں۔

ہاؤسنگکورٹکےمقاماتپردستیاب
عوامیکمپیوٹرزپراپنیسرگزشتکاریکارڈتالش

اورپرنٹکریں۔مقاماتاورمزیدمعلوماتکے
   nycourts.gov/courts/nyc/housing لیے 

پرجائیں۔

ہاؤسنگکورٹمیںکسیوکیلسےمددطلب
کرکےاپنےخالففیصلوںکاتصفیہکریںیا

قانونیمددحاصلکرنےکیبابتمعلوماتکے
لیے nycourts.gov مالحظہکریں۔

بچتشروعکریں

آپکوپہلےمہینےکاکرایہاورزرضمانت
کےلئےکمازکمدومہینےکےکرایہکےبرابر
رقمکیبچتکرنیچاہیے۔آپنۓاپارٹمنٹمیں

منتقلیکےاخراجاتکےلۓبھیبچتکرنا
چاہتےہوںگے۔

کسیبینکیاکریڈٹیونینمیںمنافعبخشبچت
کھاتہتالشکرکےاپنیمنتقلیکےلیےبچت

کرناشروعکریں۔

اگرآپکےپاسکوئیIDNYCکارڈہے
توآپبہتسارےبینکوںاورکریڈٹیونینز

میںایککھاتہکھولنےکےلیےاسے
 استعمالکرسکتےہیں۔اسپرجائیں:

on.nyc.gov/idnycbanksاورجگہ
پتہکریں۔

بجٹبنانے،بچتکرنےیابینککھاتہ
  NYCکھولنےمیںمددکےلیےکسی

فائنانشیلامپاورمنٹسنٹرمیںجائیں۔مزید
  nyc.gov/consumersمعلوماتکےلیے

  NYCپرجائیںیا311 پرکالکریںاور
فائنانشیلامپاورمنٹسنٹرمیںایکاپائنٹمنٹ

طےکرنےکوکہیں۔
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درخواستدیں

 اپنے کریڈٹ، ہاؤسنگ کورٹ کی سرگزشت، اور 
 بچتوں پر آپ کے کام کرنا شروع کر دینے کے بعد، 

حسب مقدور رہائش کے لیے درخواست دینا شروع کریں!

اپناہاؤسنگکنیکٹ
   )Housing Connect(  

پروفائلترتیبدیں

 حسبمقدوررہائشکےلیےدرخواست
 دینےمیںسبسےپہالقدمدرجذیلپر
 ایکہاؤسنگکنیکٹپروفائلبناناہے:

nyc.gov/housingconnect

آپکوہراسشخصکیآمدنیکے
 بارےمیںمعلوماتدرکارہوںگیجو

اساپارٹمنٹمیںرہےگا۔

آمدنیمیںوہرقمشاملہےجوآپ
 مستقلنوکری،خوداپنےکاروبارکیملکیت
اوریاجزوقتیکامسےکماتےہیں۔اسمیں

 کارکنانکامعاوضہ،حکومت)جیسے
سوشلسیکیورٹییاعوامیاعانت(،اور
سرمایہکاریوںاورسبکدوشیسےہونے
والیبعضادائیگیوںسےآپکوموصول

ہونےوالیدیگررقمبھیشاملہے۔

انمیںسےزیادہترمعلوماتپچھلےسال
آپکےفائلکردہٹیکسریٹرنپرموجود

ہوگی۔

اگرآپکسیاورکےلیےکامکرتےہیں
توٹیکسوںسےقبلآپکواداکردہرقمکو

شاملکریں)جسے"کلآمدنی"کہاجاتاہے(۔
اگرآپاپنےلیےکامکرتےہیںتوٹیکس
اوردیگرکٹوتیوںکےبعدآپکیجورقم
بنتیہےاسےشاملکریں)اسے"خالص

 آمدنی"کہاجاتاہے(۔

جوچیزآمدنیشمارہوتیہےاسےسمجھنے
میںاگرآپکومزیدمدددرکارہےتوحسب

مقدوررہائشکےدرخواستدہندگانکے
لیےHPDکاآمدنیسےمتعلقرہنماچیک

nyc.gov/hpd/incomeguideکریں:
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اپارٹمنٹسکیتالش

حسبمقدوررہائشکیفہرستیںپتہکرنےکے
لیےہاؤسنگکنیکٹپر"تالش")Search(کا
صفحہاستعمالکریں۔نامپرکلککرکےجانیں
کہآیاآپعمارتکیالٹریکےلیےاہلقرار

پاتےہیں۔

اسےالٹریاسوجہسےکہاجاتا
ہےکہیہاسیطریقےسےکامکرتا
ہے:سبھیدرخواستیںایکبڑےپول

میںجاتیہیںاوراتفاقیطورپراٹھائی
جاتیہیں۔

آپاخباراتمیںاورHPDکیاورHDCکی
ویبسائٹسپربھیفہرستیںتالشکرسکتے

nychdc.comاورnyc.gov/hpdہیں:

ہرفہرستسےپتہچلےکاکہ
کتنےاپارٹمنٹسدستیابہیں،ہراپارٹمنٹمیں
کتنےلوگرہسکتےہیں،اہلقرارپانےکے
لیےآپکےگھرانےکوآمدنیکیجسرینج

 میںآناچاہیےوہرینج
اوردرخواستکیآخریتاریخکیاہے۔

اگرآپکےگھرانےکیآمدنی
 اسبلڈنگکےلیےکافیزیادہیاکمہے

 توآپاہلقرارنہیںپائیںگے۔انعمارتوں  
کےلیےالٹریزمیںدرخواستدیںجوآپکے

 ساتھرہرہےلوگوںکےلیےمناسبہوں
 اورہرکوئیجتناکماتاہےاسکیآمدنی

کیرینجسےمماثلہو۔

کچھاپارٹمنٹسمخصوصحاالتمیںمبتال
افرادکےلیےریزروہیں،بشمولاگرآپ:

حرکتپذیری،سماعتیا  
بینائیکیمعذوریمیںمبتالہوں  

 اسیکمیونٹیڈسٹرکٹ
میںرہتےہوں  

سٹیکےلیےکامکرتےہوں

اگرانمیںسےکوئیبھیآپپرالگوہوتا 
ہےتواپنےپروفائلمیںاوراپنیالٹریکی

درخواستمیںاسےشاملکرنےکویقینیبنائیں۔

اپناہاؤسنگکنیکٹپروفائلاپٹوڈیٹ
رکھیں۔مثالً،اگرآپکونئینوکریملجاتیہے
یانوکریچھوٹجاتیہےتواسےیقینیطورپر
اپڈیٹکریں۔جببھیآپنئیعمارتکےلیے

درخواستدیںاپناپروفائلچیککریں۔

درخواستدیں!

اگرآپکوایسیعمارتملجاتیہےجسکے
لیےآپاہلقرارپاتےہیںتواپنیدرخواستشروع
کرنےکےلیےفہرستکےآگے"درخواستدیں"

 )Apply(پرکلککریں۔

آپکاغذیدرخواستُپرکرکےاسےبذریعہڈاک
بھیبھیجسکتےہیں۔

ہرفہرستمیںکاغذیدرخواستحاصل
کرنےکےطریقےکیبابتمعلوماتہوگی۔

درخواستپرمعلوماتدرجہوںگیجوآپ
کوبتائیںگیکہاسےکسپتےپرسپردڈاک

کرناہے.

ڈاکمیںکاغذیدرخواستموصولہونے
میںکئیدنلگسکتےہیں،لہذااگرآخری
تاریخآجاتیہےتوآنالئندرخواستدینے
کےبارےمیںسوچیں۔الٹریمیںکاغذی

اورآنالئندرخواستوںکےساتھایکجیسا
برتاؤکیاجاتاہے۔

آخریتاریخسےقبلدرخواستدےدیں!
درخواستکیمدتچندہفتوںسےلےکرچند

مہینوںتکرہسکتیہےلہذاخودکےلیےکافی
وقترکھیں۔

تاوقتیکہآپآخریتاریخسےپہلےدرخواست
دےدیں،اسسےفرقنہیںپڑتاہےکہآپکی

درخواستکبجمعہوئی۔

ڈپلیکیٹدرخواستیںنااہلقراردیجاسکتی
ہیں،لہذاایکسےزائددرخواستنہبھیجیں۔

کاغذیاورآنالئندرخواستیںدونوںنہبھیجیں،
کوئیایکبھیجیں۔

آپکےدرخواستدینے
کےبعد

آپکیدرخواستپرجوابآنےمیںایکسالیا
اسسےزیادہوقتلگسکتاہے۔)اورکبھیآپکو

جوابنہیںبھیملسکتاہے۔(

دورانانتظار،لیزختمہونےپہلےاحتیاطا
معلومکریںکہآپکیحالیہلیزوہاںسےمنتقل
ہونےکےبارےمیںکیاکہتیہے۔اگرآپکو
اپارٹمنٹکیپیشکشکیجاتیہےتوآپکو

جلدیمنتقلہوناپڑسکتاہے.

محضاہلقرارپاجانےکامطلبیہنہیںہےکہ
 آپکیدرخواستالٹریکےلیےمنتخب

کرلیجائےگی۔

اگرآپمنتخبنہیںہوتےہیںیاآپکوجواب
نہیںملتاہےتودوسرےاپارٹمنٹستالشکرتے
رہیںاورجبآپتیارہوںتبدرخواستدیں۔
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اگرانٹرویوکامرحلہآۓتو
تیارہوکرجائیں

اگر آپ کی درخواست منتخب ہو جاتی ہے تو آپ کو عمارت کے ایجنٹوں کے ساتھ 
اسکریننگ انٹرویو میں مدعو کیا جائے گا۔ یہ انٹرویو کافی اہم ہے۔ عمارت کے 
ایجنٹ یہ تصدیق کریں گے کہ آیا جس اپارٹمنٹ کے لیے آپ نے درخواست دی 
ہے اس کے لیے آپ اہل قرار پاتے ہیں۔ آپ کے تیار ہونے کو یقینی بنانے کے 

لیے وقت سے پہلے تیار ہو جائیں۔

4
اہمدستاویزاتایکساتھ

رکھیں

انٹرویومیں،آپکووہدستاویزاتدکھانیہوںگی
جوآپکیدرخواستمیںدرجکردہمعلوماتکو
ثابتکریں۔کاپیاںآجہیاکٹھاکرناشروعکردیں!

آپکو یہدکھاناہوگا:

آپکےساتھکونرہےگا۔
 مثالیں:

 –اسنادوالدت
 –سوشلسیکیورٹیکارڈز

IDsباتصویر–

ہراسشخصکیآمدنیجوآپکےساتھ
 رہےگا۔
 مثالیں:

 –ادائیگیکیپرچیاں
 –وفاقییاریاستیٹیکسریٹرنز

 –سوشلسیکیورٹی،سابقفوجییاسرکاری
امدادیفوائدسےآمدنیکاثبوت 

آپکےحالیہاپارٹمنٹکےبارےمیںمعلومات۔
 مثالیں:

 –آپکاموجودہلیز
 –کرایےکیرسیدیں

–حالیہگیسیابجلیکےبل

اگرآپکواندستاویزاتکینقولحاصلکرنے
میںمدددرکارہےتوHPDکیویبسائٹپر

nyc.gov/hpd/afteryouapplyجائیں:

اسکریننگانٹرویوکے
لیےتیارہوجائیں

آپکواپنااسکریننگانٹرویوطےکرنےکے
طریقےکیبابتہدایاتکےساتھایکخطیاایمیل
ملےگا۔اپارٹمنٹمیںرہنےوالے18 سالیااس

سےزائدعمرکےکسیبھیشخصکوانٹرویومیں
جاناہوتاہے۔

اپناانٹرویوطےکرنےکےلیےخطپرمندرج
عمارتکےایجنٹسےرابطہکریں۔

اگرآپکوضرورتہوتوخطپرموجودنمبر
پرکالکرکےجلدسےجلداپنےانٹرویوکانیا

وقتطےکریں— زیادہترایجنٹکمازکم24   
گھنٹےکانوٹسمانگتےہیں۔

ایجنٹآپکوبتائےگاکہکونسےفارمآپکو
النےکیضرورتہے۔اگرآپکےسواالتہوں

تواپنےخطپردرج نمبرپرکالکریں۔
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نوٹس

عمارتکےایجنٹآپکیاپیلکاجائزہلیں
گےاورنتیجےکےساتھآپکوایکخط

بھیجیںگے۔

اگراپیلکامیابرہتیہےتوآپکویاتو
منظورینامہملےگایاآپکوفہرست

انتظارمیںرکھاجائےگا۔

اگرآپکیاپیلکامیابنہیںرہتیہےتوآپ
کوایکمنسوخینامہملےگا۔اگرآپکے
خیالمیںابھیبھیخامیہےتوآپشکایت
کےساتھپانچکاروباریدنوںمیںایجنسی
) HPDیاHDC(سےرابطہکرسکتے
 ہیں۔آپکےخیالمیںجہاںپرخامیہے
اسکیایکوضاحتیقینیطورپرشامل
کریں۔خطسےآپکوپتہچلےگاکہکس
ایجنسیسےاورکیسےرابطہکرناہے۔

اگرآپکوفہرستانتظارمیںرکھاجاتاہےیا
منسوخینامہملتاہےتودوسریعمارتوںکے
لیےآپکیجمعکروائیہوئیدرخواستیںاب

بھیفعالہیں۔تیارہونےپرکامکرتےرہیںمبادا
دوسریعمارتکےلیےآپکاانتخابہوجائے!

 اسکریننگانٹرویو
کےبعد…

آپکواپنیدرخواستمکملہونےکویقینیبنانے
کےلیےکچھمتابعتیاقداماتکرنےپڑسکتےہیں۔

اسکےبعد…

آپکیدرخواستقبولکیجاسکتیہے۔یہ
فیصلہکرنےسےقبلکہآیاآپلیزپردستخط
کرناچاہتےہیںآپکوچندمزیداقداماتکرنے

پڑسکتےہیں۔

آپکوفہرستانتظارمیںرکھاجاسکتاہے،
جودوسالوںتکچلسکتاہے۔ایجنٹآپکی

معلوماتاپڈیٹکرنےکےلیےآپسےرابطہ
کرسکتاہے۔اگرآپفہرستسےہٹواناچاہتے

ہیںتوانسےرابطہکریں۔

آپکوایکمنسوخینامہملسکتاہےجسمیں
آپکےاہلقرارنہیںپانےکیباتاوراسکی
وجہمذکورہوگی۔اگرایساہوتاہےتوآپکواپیل
کرنےکاحقحاصلہے۔اسکامطلب یہہےکہ
آپکویہوضاحتکرنےکاایکموقعملےگا
کہآپکےخیالمیںوہفیصلہکیوںغلطہے۔

اگرآپاپیلکرناچاہتےہیںتو،جلدی
کارروائیکریں—آپکےپاساپیلجمع

کروانےکےلیےخطپردرجڈاککیتاریخ
سے10 کاروباریدنوںکاوقتہوتاہے!

عمارتکےایجنٹکےپاسایکخطجمع
کرواکروضاحتکریںکہآپکےخیالمیں
آپکوکیوںنہیںمستردکیاجاناچاہیے۔اپنی
اپیلکیتائیدکرنےوالیکوئیدستاویزات

شاملکریں۔منسوخینامہآپکوبتائےگاکہ
اسےکہاںبھیجناہے۔
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وسائل

یہپروجیکٹایکغیرمنفعتیتنظیم،سنٹرفاراربنپیڈاگوجی)Center for Urban Pedagogy, CUP( کےاشتراکسےتیارکیا
گیاتھاجوبامعنیتمدنیشمولیتبڑھانےکےلیےڈیزائناورآرٹکیقوتاستعمالکرتیہے:welcometoCUP.org ڈیزائنبذریعہ

میسنپیپرکٹ)Maison Papercut( :  maisonpapercut.com ۔عکسبندیبذریعہریبیکاکالرک)Rebecca Clarke(۔

 حسب مقدور رہائش تالش کرکے اس کے لیے درخواست دیں

nyc.gov/housingconnect

 سٹی کے دیگر مراعات یافتہ
رہائش کے مواقع پتہ کریں

 HPD  کی ویب سائٹ:  
nyc.gov/hpd/rentalopportunities

 HDC  کی ویب سائٹ:  
nychdc.com/pages/Now-Renting.html

 حسب مقدور رہائش تالش کرنے 
اور اس کے لیے درخواست دینے میں مدد حاصل کریں

nyc.gov/hpd/findhousing

 آپ رہائشی سفیر سے بھی 
مدد حاصل کر سکتے ہیں

 یہ کمیونٹی تنظیمیں ہیں۔ اس پتے پر تالش کریں:  
nyc.gov/hpd/findhousingresources

 NYC  فائنانشیل امپاورمنٹ سنٹر 
 میں مفت، پیشہ ورانہ، انفرادًی

  مالی مشاورت کے ساتھ حسب مقدور رہائش 
 کے لیے درخواست دینے کی تیاری کریں 

 مزید معلومات کے لیے  nyc.gov/consumers  مالحظہ کریں 
 یا 311   پر کال کریں اور  NYC  فائنانشیل امپاورمنٹ سنٹر 

میں ایک اپائنٹمنٹ طے کرنے کو کہیں۔

کرو

ش
مزید تال


