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(E) 12/19/2022 LLF  

 

شاپنگ لیٹرز اور یوٹیلٹیز کے بارے میں کیا  CITYFHEPSیا  FHEPSآپ کو 
 معلوم ہونا چاہیے

(Urdu) 

 
شاپنگ لیٹر پر درج رقم وہ زیادہ سے زیادہ رقم ہے جس کیلئے آپ اپارٹمنٹ کرایہ پر لے سکتے ہیں جب حرارت، 

 گرم پانی، بجلی، اور کھانا پکانے والی گیس جیسی تمام سہولیات شامل ہوں۔ 

ایے کی زیادہ سے زیادہ اگر آپ کچھ یا تمام یوٹیلیٹیز کے ذمہ دار ہیں تو نیچے دیا گیا چارٹ آپ کو اپنے واؤچر کے کر
 : رقم کی نشاندہی کرنے میں مدد کرے گا

خاندان کا 

 سائز

 تمام یوٹیلیٹیز یونٹ کا سائز
 شامل ہیں

کھانا پکانے کی 

گیس اور بجلی کے 

 بغیر

صرف کھانا 
پکانے کی 
گیس کے 

 ساتھ

صرف بجلی 
 کے ساتھ

 کوئی یوٹیلٹی
 شامل نہیں ہے

1 SRO 1,751$ 1,652$ 1,676$ 1,727$ 1,574$ 

1 0            
 (اسٹوڈیو)

2,335$ 2,236$ 2,260$ 2,311$ 2,158$ 

 $2,184 $2,360 $2,302 $2,275 $2,387 1 2یا  1

 $2,443 $2,665 $2,586 $2,555 $2,696 2 4یا  3

 $3,084 $3,350 $3,249 $3,214 $3,385 3 6یا  5

 $3,296 $3,608 $3,485 $3,446 $3,647 4 8یا  7

 $3,794 $4,151 $4,006 $3,963  $4,194 5 10یا  9

 $4,341 $4,698 $4,553 $4,510 $4,741 6 12یا  11

 $4,888 $5,245 $5,100 $5,057 $5,288 7 14یا  13

 $5,435 $5,792 $5,647 $5,604 $5,835 8 16یا  15

 $5,983 $6,340 $6,195 $6,152 $6,383 9 18یا  17

 $6,530 $6,887 $6,742 $6,699 $6,930 10 20یا  19

 
 میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ کون سی یوٹیلیٹیز شامل ہیں؟

  بتائے گی کہ کون سی یوٹیلیٹیز شامل ہیں۔مجوزہ لیز آپ کو 

  حرارت اور گرم : مثال کے طور پرفہرست میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کون سی یوٹیلیٹیز شامل ہیں۔

 پانی شامل ہیں۔ 

 آپ بروکر یا مکان مالک سے پوچھ سکتے ہیں 

 کیا میں مکان مالک کو فرق کی ادائیگی پر متفق ہو سکتا ہوں؟

کہا جاتا ہے اور مکان مالک واؤچر " سائیڈ ڈیل"نہیں، آپ مکان مالک کو فرق کی ادائیگی پر متفق نہیں ہو سکتے۔ اسے 
قبول کرنے پر ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ آپ کا کرایہ لیز میں دی 

 داشت رہتا ہے۔گئی رقم ہے اور کرایہ ہر ایک کے لیے قابل بر


