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 2021ستمبر  –پراپرٹی مالکان ےک لیے اطالع نامہ 
 

م پراپرٹی مالکان،  محتر
  

 ,Department of Housing Preservation and Developmentپریزرویشن اینڈ ڈویلپمنٹ )ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ 
HPD نئی قانون سازی اور دستیاب مواد اور وسائل ےک بارے میں معلومات رہائشی عمارت ےک مالکان کو فراہم کرتا 

ً
 فوقتا

ً
( وقتا

یٹ ےک ایک ےس زیادہ رہائش ےک قانون اور سئی ےک دیگر  رہتا ہے تاکہ نیو یارک سئی رہائش یک بحایل ےک قانون، نیو یارک اسٹ
ن   یک ویب    HPDتعمیل میں مدد مل سےک۔ دورسی زبانوں میں یہ اطالع نامہ )اور گزشتہ اطالع ناےم( پڑھنن ےک لنں  یک متعلقہ قوانیں

 مالحظہ کریں۔  سائٹ
  

یہ اشاعت صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور اس کا مقصد قانونی مشورہ دینا نہیں ہے۔ یہ معلومات نیو یارک سٹی میں  
 رہائش سے متعلق قوانین اور اصول کے حوالے سے مکان مالکان اور کرایہ داروں کی تمام ذمہ داریوں کا مکمل یا حتمی بیان  

 ۔ نہیں ہے
 

 

NYC  میں گرمی کا موسم آ رہا ہے 
 

وع ہوتا ہے اور   ۔ ان دونوں تاریخوں ےک درمیان،   31نیو یارک سئی میں گریم کا موسم یکم اکتوبر ےس رسی مئی کو ختم ہو جاتا ہے
  بجے ےک درمیان( درجہ حرارت  10بجے ےس رات    6جائیداد ےک مالکان کو یہ یقیئن بنانا ہوگا کہ جب بیھ دن ےک اوقات میں )صبح  

۔ رات  68ڈگری ےس نیجے آ جائی تو کم از کم  55 بجے ےک درمیان،   6:00بجے ےس صبح  10:00ڈگری ےک اندر حرارت برقرار رہے
وری ہے   وٹن درجہ حرارت ےس قطع نظر، کم از کم درجہ حرارت جےس اندر برقرار رکھنا ضن  ڈگری ہو۔ 62بتں

 
: اس بات کو یقیئن بنائن ےک لنں کہ آپ کا بوائلر موسم رس   ما ےک لنں تیار ہو، ہم آپ کو کچھ اقدامات کرنن یک ترغیب دیتر ہیں

( ےک پاس بوائلر ےک معائنن یک رپورٹ درج  Department of Buildings, DOBاگر آپ یک عمارت کو محکمہ عمارات ) -
، تو یقیئن بنائیں کہ آپ ےک بوائلر کا معائنہ مکمل ہو چکا ہو اور یہ کہ آپ ئن  ورت ہے کش بیھ تجویز    کرانن یک ضن

 :  ہیں
 کردہ مرمت کا کام مکمل کر لیا ہو۔ بوائلر متواتر فائلنگز درج ذیل ےک ساتھ رہائشی جگہوں پر الگو ہوٹر

o 6 یا اس ےس زیادہ خاندان 
o 350,000 btu/hr  ےس کم خاندان   6اور اس ےس زیادہ یک بوائلر یک گنجائش واےل 
o  مخلوط استعمال وایل جگہیں 
o  سنگل روم وایل جگہیں (Single Room Occupancies, SRO's) 

 

، آپ  ۔  جیپےک بوائلر ےک ویب   DOBان تقاضوں ےک بارے میں مزید معلومات ےک لنں  کا جائزہ ےل سکنر ہیں

 
 

 جرمانے سول 

HPD    ۔ ایجنش، خالف وع کر سکتا ہے اؤں ےک لنں عدالئر کاررواٹی رسی گریم اور گرم پاٹن یک خالف ورزیوں ےس متعلق سول رسن
ائیں طلب کر   ورزی ےک نوٹس یک اشاعت یک تاری    خ کو مؤثر طریقر ےس خالف ورزی درست ہونن یک تاری    خ تک مندرجہ ذیل رسن

 :  سکئر ہے

ن یک خالف ورزی پر یومیہ ہر ایک الزیم حرارت یا گرم پاٹن ےک قو  •  ڈالرز۔  500$-250$انیں

THE CITY OF NEW YORK  

DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES   

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/buildings/safety/boiler.page
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الزیم قانون یک خالف ورزی ےس یا، ایس اور/یا اگےل موسم گرما ےک دوران ایس اور/یا اگےل سال ےک دوران ایک یہ عمارت   •
 ڈالرز کا جرمانہ۔ 1,000$-500$میں اس ےک بعد ہر ایک خالف ورزی پر یومیہ 

 میں ناکام ہو جاتا ہے تو،    اگر مکان مالک عدالت یک طرف ےس عائد 
ی

مالک اور جائیداد ےک   HPDکنں گنی سول جرمانوں یک ادائیگ
 خالف فیصلہ یک عرضن داخل کرے گا اور اس فیصےل کو نافذ کرنن یک کوشش کرے گا۔

 یک اہلیت 
ی

 مہلت ےک ساتھ سول جرمانوں یک ادائیگ

۔ خالف ورزی  250کچھ مالکان بروقت اصالح ےک نوٹس ےک ساتھ    جمع کرا کر جرمانہ ادا کرنن ےک اہل ہو سکنر ہیں
ی

$ یک ادائیگ
  
ی

کا نوٹس واضح طور پر اس بات یک نشاندیہ کرے گا کہ آیا قانون یک خالف ورزی ےک سول جرمانوں یک مہلت ےک ساتھ ادائیگ
، اس بنیاد پر  کہ آیا حرارت ےک قانون یک خالف ورزی حالیہ یا گزشتہ موسم گرما میں پہیل خالف ورزی    یک جا سکئر ہے یا نہیں

۔ جو مکان مالک اصالح کا   ، یا گرم پاٹن ےک قانون یک خالف ورزی حالیہ یا گزشتہ سال میں اس طرح یک پہیل خالف ورزی ہے ہے
 کا انتخاب کرتا ہے وہ ڈاک ےک ذریعہ  

ی
۔ قانون یک   ای رسٹیفیکیشنیا نوٹس اور مہلت ےک ساتھ ادائیگ ےک ذریعہ ایسا کر سکتا ہے

  250گھنٹوں ےک اندر )معائنہ یک تاری    خ تک(، حالت میں سدھار ہو جانا چاہتں اور   24خالف ورزی یک اشاعت ےک 
ی

$ یک ادائیگ
 کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ےک ذریےع، یا تصدیق شدہ چیک یا مئن آرڈر ےک    دنوں ےک اندر الزیم طور پر  10

ی
۔ ادائیگ  چاہتں

یک جاٹن
 کرنن پر 

ی
 کا نوٹس  2ذریےع یک جا سکئر ہے )کریڈٹ کارڈ ےک ذریےع ادائیگ

ی
(۔ اگر اصالحات اور ادائیگ   10% سہولت فیس لگئر ہے

 کا حکم کرنن کیلتی  ہاؤس HPDدنوں یک مدت ےک اندر موصول نہیں ہوتا ہے تو، 
ی

نگ کورٹ میں اصالح اور سول جرمائن یک ادائیگ
۔  عرضن دے سکتا ہے

 معائنہ یک فیس 

( یا اس سال ےک اندر گرم پاٹن    ا یقانون یک خالف ورزی ہوٹر ہے   ےکاگر معائنن ےک نتیجے میں ایس موسم گرما میں )اکتوبر تا مئی
$ فیس وصول کرے گا۔ یہ  200پہےل دو معائنوں ےک بعد تمام معائنوں ےک لنں    HPDحرارت ےک قانون یک خالف ورزی ہوٹر ہے تو  

۔ یہ فیس معائنہ ےک بعد سہ مایہ   فیس ہاؤسنگ کورٹ یک طرف ےس عائد کنں جا سکنن واےل کش بیھ سول جرمانہ ےک عالوہ ہے
۔ تمام غتں ادا شدہ فیس مالک ےک ذےم واجب االدا قرض اور احاےط  بل میں محکمہ خزانہ یک جانب ےس مالک ک

ی
و بھیج دی جائی یک

۔ ٹیکس کا قانوٹن  ی  دعو پر قانوٹن  ن لئگا اور اےس فروخت کیا جا سکتا ہے اور/یا سئی یک ٹیکس   کرے  دا یپسود  ی  دعو بن جاٹر ہے   یں
۔سیل ےک ذریےع واجب االدا رقم اکٹیھ کرنن ےک لنں اےس روکا جا سکت  ا ہے

 
 

:FEMA   :نیو یارک کے سمندری طوفان ایڈا کے باقی ماندہ آثار 

 اپنی بازآبادکاری کا عمل شروع کریں 

۔  .1  اپتن تباہ شدہ گھر اور سامان یک تصاویر لیں
۔ .2  تباہ شدہ/گم شدہ اشیاء یک فہرست بنائیں
۔ اگر آپ   .3 اگر آپ ےک پاس بیمہ نہیں   دائر کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی بیمہ کمپنی میے دعوٰی بیمہ ہے تو   کا اپنا وقت بچائیں

، یا اگر آپ  ۔  ےکہے د ہو گیا ہے تو، مرحلہ چار پر جائیں  بیمہ کا دعوی مستر
:  3درخواست دیتن ےک   .4  طریقر

 DisasterAssistance.govآن الئن  •

•  FEMA کے ذریعہ  موبائل ایپ 
ورت ہے وہ یہ    FEMAجو دستاویزات آپ کو TTY: (800) 462-7585  ں،یپر کال کر   621-3362(  800) کو فراہم کرنی یک ضی

 ہیے 

ن کا خط۔ )نوٹ:  • ۔( FEMAبیمہ ےک تعیں  میں مدد فراہم نہیں کر سکتا جو بیمہ میں شامل ہیں
 ان نقصانات یک تالفن

 قبضن یا ملکیت کا ثبوت  •

 شناخت کا ثبوت  •
 

۔  یہاں درخواست ےک عمل ےک بارے میں   مزید جانیں
 

https://webapps.hpdnyc.org/eSignature/Login.aspx
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages
https://www.fema.gov/assistance/individual/program#apply
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COVID-19  کے بعد رہائشی پراپرٹی کے مالکوں کے لیے وسائل 
 

COVID-19  ۔ یہاں، ہم کرانے یک ادائیگیوں، لون، تالہ بندی ےس ن کرایہ داروں ےک لنں بیھ ایک مشکل طلب وقت رہا ہے   مالکوں نتں
۔   ہیں

 میں آپ یک مدد ےک لنں وسائل کا خالصہ بیان کرنر
 تحفظ، اور انفرادی نوعیت یک اعانت تک رساٹی حاصل کرنن

 
روں کو تب تک اپنی اپارٹمنٹ میے رہنی کا حق ہے جب تک جج یک جانب ےس  : تمام کرایہ داسب ےس پہےل، ایک فوری یاد دہاٹن 

یف ےک دفبر یک جانب ےس اس پر عمل درآمد   ہاؤسنگ کورٹ میے بر دخیل کا آرڈر جاری نہ ہو اور سنی مارشل، یا سنی شبے
ہ( تک رساٹی ےس منع کر  تاےل تبدیل کر ےک، طاقت یا تشدد کا استعمال کر ےک، الزیم خدمات )حرارت، بجیل، پاٹن  نہ ہو۔ ، وغتں

ےک، یا عمارت یا صحت ےک دیگر ضابےط یک خالف ورزیوں کا سبب بنتن واےل حاالت پیدا کر ےک/ان یک اجازت دے کر کرایہ دار کو 
ن پر لیا ہے  ۔ قانون ایےس کرایہ داروں کا تحفظ کرتا ہے جنہوں ئن اس یونٹ کو لتں ار  اس میں لگاتیائے دخل کرنا غتں قانوٹن ہے

ن ےک( رہے ہیں اور اس کا اطالق انفرادی طور پر یونٹ شیتی کرنن واےل ہر روم میٹ /فیمیل ممتے پر ہوتا  +30 دنوں تک )بغتں لتں
۔    ۔ قانون ایک یا دو فیمیل واےل گھروں اور متعدد ڈویلنگز کا احاطہ کرتا ہے  ہے

 
 مایل اعانت: آپ کو کرایہ ادا کرنی میے کرایہ داروں کا تعاون کرنی ےک لیے 

 میں پریشاٹن ہو ریہ ہو؛ 
یک صورت    ERAPآپ اپتن کرایہ دار)وں( کو ان وسائل ےک پاس بھیج سکنر ہیں اگر انہیں کرایہ ادا کرنن

    : ، آپ ان یک جانب ےس درخواست دے سکنر ہیں  میں
 

کرایہ ےک بقایاجات یک  ( Emergency Rental Assistance Program, ERAP)ہنگایم کرایہ میے اعانت پروگرام  .1
معتدل آمدٹن واےل گھرانوں کو فراہم   ادائیگیاں، عارضن کرایہ میں اعانت، اور یوٹیلیئی ےک بقایاجات اہل قرار پانن واےل کم اور 

۔ ۔  کرتا ہے
ی

  کرانے یک تمام ادائیگیاں براہ راست مکان مالک/پراپرٹی مالک کو کرایہ دار یک جانب ےس یک جائیے یک
 

۔  ERAPمالکان کرایہ داروں یک جانب ےس  ۔ اس ےک لیے درخواست دے سکیر ہیے ریاست گتں  درخواستیں ابیھ کھیل ہیں
، یا درخواست یک حالت چیک   پورٹل  ےک ذریےع درخواست دیں، مالکوں ےک لنں پروگرام ےک تقاضوں ےک بارے میں جانیں
  کریں۔

 
 اہل گھرانوں ےک مالکان موصول کر سکنر ہیں 

 کا پچھال کرایہ ماہ تک   12 •

، آئندہ کرانے میں اعانت 3 •
 ماہ تک یک اضافن

ےک بعد کو یا اس ےک بعد جمع شدہ یوٹیلیئی ےک   2020مارچ  13ماہ تک یک بجیل یا گیس یک ادائیگیاں  12 •
 بقایاجات یک تالفن ےک لنں  

 
2. ot DealOne Sh میں مد  رہن ےک بقایاجات ادا کرنن  ہنگایم اعانت 

اور/یا آپ ےک کرایہ دار کو کرایہ ےک بقایاجات ادا کرنن
۔   کر سکئر ہے

 
استعمال کر ےک اس ہنگایم   موبائل ایپ ACCESS HRAیا   یک ویب سائٹ  ACCESS HRAمالکان اور کرایہ داران دونوں یہ 

۔  ویو مکمل کرنن ےک لنں کال کرے گا۔    HRAیک وقئر اعانت ےک لنں درخواست دے سکنر ہیں ٹیلیفون پر اہلیت کا ایک انتی
ائط ےس متعلق مزید معلومات ےک لنں    پر رابطہ کریں۔ 1399-557-718یک انفوالئن ےس    HRAپروگرام، اہلیت، اور رسی

 
۔ رہن میں اعانت    بڑھائن ےک متحمل ہو سکنر ہیں

ے
وری ہے کہ آپ رہن یا کرایہ آگ آپ یا آپ ےک کرایہ دار پر یہ ثابت کرنا ضن

 ےک پاس حق دعوی دائر کرنن کا تقاضا کیا جائی گا۔    HRAےک لنں درخواست دیتن واےل مالکوں ےس 
 

3. Homebase  نیو یارک ےک باشندوں کو ئے گھری یک روک تھام یک خدمات فراہم کرٹر    یک بر گھری یک روک تھام

۔ ۔  Homebaseیک معرفت کرایہ داروں کو   لوکیبی ویب پیج Homebase  مالکان ہے   کا حوالہ دے سکیر ہیے

Homebase   وریات یک قدر پیماٹی کرنن اور وسیع پیمائن یک خدمت پیش کرنن ےک لنں کا عملہ گھرانوں یک مخصوص ضن

، بشمول: دست  یاب ہے

https://otda.ny.gov/programs/Emergency-Rental-Assistance/
https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/
https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-01104
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/#/
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/accesshramobile.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase-locations.page
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 ئے دخیل یک روک تھام  •

 میں اعانت •
 عوایم مراعات حاصل کرنن

 ہنگایم کرایہ میں اعانت  •
 

ورت کا سامنا کر رہے کرایہ داروں ےک لیے فنڈز اور خدمات  .4  Funds and Services for Tenants Experiencing)ضی

Need, FASTEN)  ۔ ۔  امیگریشمایل وسائل، بشمول کرایہ میں راحت پیش کرتا ہے ن یک حیثیت پر غور نہیں کیا جاتا ہے

 ، یک جانب ےس    FASTENتالش کریں۔  یہاںپر کال کریں یا   311مزید معلومات ےک لنں یا فراہم کنندہ ےس رابطہ کرنن ےک لنں

 ہیں ان پر الزم ہے کہ: 
ن یک خدمات انجام دی جاٹر   جن افراد اور فیملتں

 ےس زیادہ نہ ہو  (area median income, AMI)ایریا میڈین انکم  %50ان ےک پاس اتئن آمدٹن ہو جو  •

 وہ رہائشی عدم استحکام، جیےس پورا کرایہ ادا کرنن یک عدم اہلیت کا سامنا کر رہے ہوں •

• COVID-19  اخراجات ہونی ہوں 
ن
 ےک سبب آمدٹن ےس محروم ہو گنی ہوں یا اضاف

 
 :  مکان مالکوں ےک لیے تالہ بندی یک روک تھام اور لونز

 
 Emergency)یک ہنگایم ئے دخیل اور تالہ بندی یک روک تھام   COVID-19 تنگدسنر ےک اقرار نامہ ےک تحفطات .5

Eviction and Foreclosure Prevention Act, EEFPA)  تالہ بندی ےس بچنی میے چھوٹی  ایکٹ ےک حض ےک طور پر
۔ رہائشی پراپرٹی ےک مالکان یک مدد  ہیں  کر سکنر

 
 ہیں 

 ہیں وہ    COVID-19یا جن ےک  چھونی مکان مالکان جو آمدٹن ےس محروم ہو جائر
یک وجہ ےس اخراجات بڑھ جائر

۔ 2021اگست  31ےک ذریےع کم از کم    تنگدسنر ےک اقرار نامہ فارم   تک تالہ بندی ےک خالف خود کا تحفظ کر سکیر ہیے
 

(یہ فارم  مکمل کر ےک اس پر دستخط کریں اور اےس اپتن رہن دہندہ یا کش دیگر ایےس فریق   )متعدد زبانوں میں دستیاب ہے
۔ اگر آپ پہےل ےس یہ تالہ   )ز( پر تالہ بندی کر سکتا ہے  بڑھ کر تداریک کاررواٹی ےک بطور آپ یک پراپرٹی

ے
ےک حواےل کریں جو آگ

 میں ہیں تو، فارم پر دستخط کر ےک اےس عدالت کو واپ
س کریں۔ دستخط شدہ فارم یک ایک کاٹی اپتن ریکارڈ  بندی یک کاررواٹی

(۔  ےک لنں رکھیں )یا اس کا فوٹوگراف ےل لیں
 
۔   ، مالکوں ےک پاس کل دس ےس زائد ڈویلنگ یونٹ نہ ہوں، جس میں ان یک اپئن بنیادی رہائش شامل ہے اہل ہونن ےک لنں

۔ مکان مالکان اپتن رہن دہندہ ےک تئیں ک  ہیں
طیں الگو ہوٹر ش غتں ادا شدہ رہن یک ادائیگیوں اور فیس ےک ذمہ دار دیگر رسی

۔   ۔ آپ ئن جو کچھ ادا کیا ہے اور جو کچھ بافر ہے اس ےک ریکارڈ رکھیں
ی

 رہیں ےک
  

( جائیداد ٹیکسوں میں مدد کر   DOF, FinanceNew York City Department ofنیو یارک سنی کا محکمۂ مالیات ) .6
۔ مزید جاننن ےک    ہیں

ے اور دیگر اعانت فراہم کرنر
ی

، استثناء، مؤخر ادائیگ  ےک منصونے
ی

۔ وہ اہل مالکوں ےک لنں ادائیگ سکتا ہے
 ،  پر کال کریں۔ 311یا   یں ےس آن الئن رابطہ کر  DOFلنں

 
COVID-اہل قرار پانن واےل ان چھونی رہائشی مالکوں کو رو بہ عمل زر اصل ےک لون پیش کر رہا ہے جنہیں  نیو یارک لون فنڈ  .7

۔ 19  میں خسارہ دیکھتن کو مال ہے
۔  ےک سبب کرانے ےس ہونن وایل آمدٹن  درخواستیے کھیل ہوٹی ہیے

ی
 پیشگ

 
 ، )رہائشی مکان  ”Residential Landlord Eligibility“کلک کریں اور اسکرول کر ےک   یہاںاہلیت ےک تقاضن دیکھتن ےک لنں

۔ ایک  اور درخواستوں میں اعانت کرنن ےک لنں دستیاب تنظیموں یک   FAQمالک یک اہلیت( ےک عنوان واےل سیکشن پر جائیں
، اسک ۔ اس صفحہرول کر ےک فہرست ےک لنں  ےک نچےل حض تک جائیں

کت کنندہ   درخواست مکمل کرنن اور رسی
ی

،  CDFIایک پیشگ ۔   nyloanfund.comدہندہ ےس مماثل بنائن ےک لنں  پر جائیں
 

۔  %3سال یک میعاد میں  5یہ لون  وری ہے ن سود ےک ساتھ واپس ادا کرنا ضن  متعیں

  :  سنی ےک لون جو آپ یک رہائش برقرار رکھنی میے آپ یک مدد کر سکیر ہیے

https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/partners/covid-19-community-updates.page
https://uploads-ssl.webflow.com/5f63cb56c583edef0cceb2ed/5fad4e5e8a65fab41a09cd19_Project%20Parachute%20FAQ.pdf
https://www.nycourts.gov/covid-eefpa.shtml
https://www.nysenate.gov/newsroom/articles/2021/covid-19-emergency-eviction-and-foreclosure-prevention-act-2020
https://nycourts.gov/eefpa/PDF/Foreclosure_Hardship_Declaration-English.pdf
https://nycourts.gov/eefpa/
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/index.page
https://www1.nyc.gov/site/finance/about/contact-us.page
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://www.connect2capital.com/partners/new-york-forward-loan-fund/
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8. HomeFix   ان اہل چھونی مکان مالکوں کو جن ےک پاس ایک تا چار فیمیل واال گھر ہے گھر یک مرمت ےک لنں سسنر کم یابال

۔ یہ   لون فراہم کرتا ہے
ن
تک   150,000$ن پروگرام چار فیمیل واےل گھر ےک لنں لو  HPDسود واےل اور امکاٹن طور پر قابل معاف

 ، ۔ مزید معلومات ےک لنں ۔ مایل اعانت کو جامع انفرادی خدمات ےک ساتھ جوڑا گیا ہے   nyc.gov/homefixپیش کرتا ہے

 پر کال کریں۔ 3470-513-646مالحظہ کریں یا تفصیالت ےک لنں  

 
یک تدبتں سازی، اور باز بحایل  تواناٹی یک کفایت اور پاٹن ےک تحفظ میں اصالحات، سیسہ   گرین ہاؤسنگ پریزرویشن پروگرام .9

 ےک لنں کم یا بال سود لون ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جن ےک پاس کم از کم پانچ یونٹ وایل اور  
ےک معتدل کام کو فائنانس کرنن

50,000  ، ۔ مزید معلومات ےک لنں مالحظہ   nyc.gov/ghppمرب  ع فٹ ےس کم یک عمارت یک ملکیت اور اس کا قبضہ ہے

 پر ای میل کریں۔  hpdpres@hpd.nyc.govکریں یا تفصیالت ےک لنں 

 
ےس پہےل یک تعمتں شدہ اہل عمارتوں کو سیسہ میں پینٹ    1960 سیسہ ےک خطرے میے تخفیف اور ہیلدی ہومز پروگرام  .10

، جس  ےک خطرات اور عمارت یک صحت و سالمئر   لون پیش کرتا ہے
ن
، قابل معاف  ےس متعلق دیگر مسائل کا ازالہ کرنن ےک لنں

،  10,000$کا اوسط  ۔ مزید معلومات ےک لنں مالحظہ کریں یا   /reduction-leadnyc.govفن یونٹ ہے

hpdlead@hpd.nyc.gov پر ای میل کریں۔  

 
۔  %3سال یک میعاد میں  5یہ لون  وری ہے ن سود ےک ساتھ واپس ادا کرنا ضن  متعیں

 اعانت
ً

 فردا
ً

  : رہائشی پراپرٹی ےک مالکان ےک لیے فردا
 

ن ےس ئے دخل ہونن واےل مکان مالکوں یک  گھر ےک مالک ےک لیے ہیلپ ڈیسک .11 ایک نیا پروگرام ہے جو اپتن گھروں اور کمیونٹتں
۔ یہ فن الحال  میں واقع مضافات یک  North Bronx، اور Central Brooklyn، Southeast Queensاعانت کرتا ہے

ورت مند مکان مالکان کمیونئی پر مبئن رہائشی صال  ۔ تعاون ےک ضن   مفتح کاروں اور قانوٹن ماہرین ےس  خدمت انجام دیتا ہے
، ۔ درج ذیل میں اعانت ےک لنں ، اور تکنیگ تعاون حاصل کر سکنر ہیں

، قانوٹن پر کال کریں یا   HOME-456-855-1  مالیاٹر
  مالحظہ کریں:  ویب سائٹہیلپ ڈیسک یک 

• COVID-19 ےک سبب رہائش ےک چیلنجوں کو حل کرنا 

 ٹھیکیداروں اور رہن ےک دھوےک ےک خالف تحفظ کرنا •

 لون، گرانٹ، مراعات اور استثناء ےک لنں درخواست دینا  •

 تالہ بندی ےس بچنا •

ہ!  •  مدد وغتں
 قانوٹن

 
 میں پراپرٹی مالکوں یک مد کرتا ہے اور   مکان مالک کا سفبے پروگرام .12

ین طرز عمل نافذ کرنن عمارت ےک نظم و نسق ےک بہتر
HPD   ۔ اگر آپ کو مکان مالک ےک  یک فائنانسنگ ےک لنں درخواست دیتن کا طریقہ جاننن میں براہ راست اعانت فراہم کرتا ہے

 میں دلچسئی ہے تو، 
  hpdlap@hpd.nyc.govمالحظہ کریں یا تفصیالت ےک لنں  یہ ویب سائٹسفتں ےک ساتھ کام کرنن

 مالحظہ کریں۔
 

 

 نقل مکانی کے اخراجات 

، تو کا جب کش عمارت کو سئی ایجنش یک طرف ےس خایل کرنن   عمارت ےک ان کرایہ داروں کو نقل مکاٹن یک   HPDحکم ملتا ہے
۔  خدم عمارت ےک مالکان نقل مکاٹن ےک اخراجات  ات فراہم کر سکتا ہے جنہیں ان ےک اپارٹمنٹس ےس نکل جائن کا حکم دیا گیا ہے

ورت ےک حاالت مالک یک غفلت یا جان بوجھ کر یک گئی کارروائیوں ےک    ہیں جہاں نقل مکاٹن یک ضن
وط ہونر ادا کرنن ےس مشی

، یا قابل اطالق ق ۔نتیجے میں پیدا ہونی ن ےک مطابق عمارت یک دیکھ بھال یا مرمت میں ناکایم ےک نتیجے میں پیدا ہونی   HPD  وانیں
 پہےل ان حاالت میں کرایہ داروں کو فراہم یک جائن وایل نقل مکاٹن یک خدمات ےک اخراجات ےک لنں عمارتوں پر مکینکس کا  

ئن
۔  قانوٹن دعوی دائر کیا تھا، اور عمارت ےک مالک کو یہ اخراجات ادا 

ی
، سئی کونسل ئن نقل مکاٹن ےک   2019   کرنن ہوں ےک میں

کو یا اس ےک بعد جاری کنں جائن    2021ستمتے   14نتیجہ ےک طور پر،     ( میں ترمیم کو نافذ کیا۔159کا مقایم قانون   2019قانون )
، سئی ےک نقل مکاٹن یک خدمات فراہم کرنن ےک اخراجات اب بیھ  عمارت ےک   گئی   یکخایل    واےل خایل کرنن ےک احکامات ےک لنں

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/homefix.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/homefix.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
mailto:hpdpres@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
mailto:hpdlead@hpd.nyc.gov
https://homeownerhelpny.org/help-desk
https://homeownerhelpny.org/help-desk
http://nyc.gov/landlordambassadors
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/landlord-ambassador-program.page
mailto:hpdlap@hpd.nyc.gov
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وط ہو  جمع خالف  ، لیکن اگر اخراجات ادا نہ کنں گنی تو اب وہ، جائیداد ےک دیگر ٹیکشن یک طرح سود اور نفاذ ےس مشی
ی
ہوں ےک

۔  ی  دعو کر جائیداد ےک خالف ٹیکس کا قانوٹن 
ی

۔ بلنگ مالک ےک پراپرٹی ٹیکس اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ےک ذریےع ہویک
ی
 بن جائیں ےک

 
 
 


