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CityFHEPS  سے متعلق اکثر پوچھے گئے سواالت 
 کمیونٹی میں موجود کالئنٹس کے لیے 

(Urdu) 
 

کے کرایے میں اعانت پروگرام کے بارے میں عمومی معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ معلومات نیو یارک   CityFHEPSیہ دستاویز 
کے ان باشندوں کے لیے ہے جن کے پاس فی الحال رہائش ہے لیکن وہ اس سے محروم ہونے کے خطرے کی زد میں ہو سکتے  

 ہم کرنے کے ارادے سے نہیں ہے۔کے پروگرام کے عمل کے بارے میں پوری تفصیالت فرا CityFHEPSہیں۔ یہ 
 

CityFHEPS  کیا ہے؟ 
CityFHEPS   رہائش تالش کرنے اور برقرار رکھنے میں افراد اور اہل خانہ کی مدد کرنے کے لیے کرایے میں اعانت کا ایک

جاتا  ( کے ذریعہ کیا Department of Social Services, DSSپروگرام ہے۔ اس کا بندوبست محکمہ برائے سماجی خدمات )
( اور ہیومن  Department of Homeless Services, DHSہے جس میں محکمہ برائے بے گھر افراد سے متعلق خدمات )

 ( شامل ہیں۔Human Resources Administration, HRAریسورسز ایڈمنسٹریشن )
 

ہی پروگرام کے لیے آپ کی اہلیت کا تعین کر سکتا ہے۔ آپ کی اہلیت کئی ایک عوامل پر مبنی ہوتی ہے۔ ذیل کی   DSSصرف 
 معلومات اس بابت بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ اہلیت کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے۔  

 
 مل سکتا ہے؟ CityFHEPSکیا مجھے 

CityFHEPS پر یا اس   %200الزم ہے کہ ان کی مجموعی آمدنی وفاقی سطح افالس کے  کا اہل ہونے کے لیے، گھرانوں پر
 پوری کرتے ہوں:شرط  ایکمیں سے  ( 4چار )سے کم ہو اور وہ درج ذیل 

 
گھرانے میں کوئی ایسا فرد شامل ہو جس نے امریکی مسلح افواج میں خدمت انجام دی ہو اور بے گھر ہونے کے خطرے  .1

 یاکی زد میں ہو؛  
رہتے   یںپناہ گاہ م یک HRA یا DHS( کے فوائد ملتے ہوں اور اگر وہ Pathway Homeگھرانے کو پاتھ وے ہوم ) .2

 یااہل ہوں؛  یےکے ل CityFHEPSہوں تو 
نے یہ تعین کیا  DSSکے اہل قرار دینے والے پروگرام کے ذریعہ متعارف کروایا گیا تھا اور  CityFHEPSگھرانے کو  .3

 یا کی ضرورت تھی؛  CityFHEPSتھا کہ پناہ گاہ میں داخلے سے بچنے کے لیے 
   گھرانے کو عدالت میں بے دخلی کا سامنا ہو رہا ہو )یا گزشتہ سال میں بے دخل کیا گیا ہو(  .4

 :اور

 یا کی پناہ گاہ میں رہا ہو؛  DHSکوئی ایسا فرد شامل ہو جو ازیں قبل  •

( کا کیس ہو یا  Adult Protective Services, APSکوئی ایسا فرد شامل ہو جس کا بالغانہ حفاظتی خدمات ) •
 یا کسی نامزد کمیونٹی کی سرپرستی کے پروگرام میں ہو؛ 

 استعمال کرے گا۔ CityFHEPSاس اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے   کرایہ منضبط اپارٹمنٹ میں رہتا ہو اور وہ •
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 کے لیےکس طرح درخواست دوں؟ CityFHEPSمیں 
CityFHEPS   کے لیے درخواست دینے کے لیے، آپ کوHomebase   نامیDSS   کے غیر منفعتی خدمت فراہم کنندگان میں

ہوم بیس کے بارے میں  سے زیادہ دفاتر ہیں۔  20سے ایک سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ نیو یارک سٹی کے پانچوں بوروز میں 
 https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.pageاپنا قریب ترین مقام تالش کرنے کے لیے  مزید جاننے اور 

 مالحظہ کریں۔ 
 

Homebase  ورکر   یسک یکپہنچ جانے پر، ا یں کے دفتر مCityFHEPS کرنے کے  یصتشخ یک  یت ممکنہ اہل یآپ ک  یےکے ل
 کرے گا۔  یکو درکار معلومات اکٹھ DSS یےل

 
کیس ورکر آپ کو دیگر عوامی فوائد بشمول وفاقی اور ریاستی کرایے میں اعانت پروگراموں کے لیے درخواست دینے کا حوالہ 

 دے سکتا ہے۔
 

ہے۔ یہ  الزم اگر آپ کے گھرانے کو فوائد کے لیے اہل پایا جاتا ہے اور یہ پیش کیے جاتے ہیں تو آپ پر انہیں قبول کرنا 
CityFHEPS  پروگرام کا تقاضا ہے۔ 

 
 کے لیے اہل ہوں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟  CityFHEPSاگر میں 

 سکتےکے لیے اہل ہو  CityFHEPSپتہ چلے گا کہ آپ   کے خطوط ملیں گے تو آپ کو DSSجب آپ کو اپنے کیس ورکر سے 
 ہیں۔ آپ کے کیس ورکر کی جانب سے آپ کو دو خطوط مل سکتے ہیں۔ 

 
نئی رہائش میں منتقل   یہ "خریداری کا خط" اور "گھرانے کی حصہ داری کا خط" ہیں۔ جو گھرانے اپنی موجودہ رہائش میں رہنے یا

ہونے کے خواہاں ہوں ان دونوں کو گھرانے کی حصہ داری کا خط ملے گا لیکن جو صرف نئی رہائش حاصل کرنے کے خواہاں 
 ہوں انہیں خریداری کا خط ملے گا۔  

 
CityFHEPS پ کی شناخت  موصول کرنے کے لیے آپ کی اہلیت کئی ایک عوامل پر مبنی ہوتی ہے بشمول لیکن بال تحدید، آیا آ

کی اہلیتی شرائط پورا کرتے   CityFHEPSکے تقاضوں پر پورا اترتی ہے یا نہیں اور آیا آپ  CityFHEPSکردہ رہائشی یونٹ 
 ہیں یا نہیں۔

 
 میرے کیس ورکر کی جانب سے مجھے جو خطوط ملتے ہیں ان کا میں کیا کروں؟

یہ امکانی مالکان مکان یا بروکرز کے ساتھ اشتراک کرنے  ہے۔  صرف آپ کے استعمال کے لیےگھرانے میں حصہ داری کا خط 
 کے لیے نہیں ہے۔ 

 
 گھرانے کی حصہ داری کا خط آپ کو بتاتا ہے:

 

 کے کرایہ میں اعانت کے تکملہ کی رقم؛  CityFHEPSآپ کے امکانی  •

 "(؛ اوراس بابت ایک تخمینہ کہ کرایے کی کتنی رقم آپ کو ادا کرنی ہوگی )آپ کے "گھرانے کی حصہ داری •

• CityFHEPS :موصول کرنے کے لیے آپ کے اہل ہو سکنے کی وجوہات 
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 ؟)جاری(  میرے کیس ورکر کی جانب سے مجھے جو خطوط ملتے ہیں ان کا میں کیا کروں
ضروری ہے کہ گھرانے کی حصہ داری کے خط پر درج اپنی معلومات صحیح ہونے کو یقینی بنانے کے لیے آپ ان کا جائزہ لیں۔  

کی جانب   DSSکے لیے منظوری مل جاتی ہے تو آپ کے گھرانے کی حتمی حصہ داری کے ساتھ  CityFHEPSاگر آپ کو 
خط آپ کو موصول ہونے کے بعد سے آپ کی معلومات تبدیل ہوئی   سے ایک خط ملے گا۔ اگر آپ کے گھرانے کی حصہ داری کا

ہیں تو آپ کی منظوری کے خط کے بقول آپ کو جتنی رقم ادا کرنی ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ کی منظوری کے خط میں وہ 
 درست رقم درج ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے۔  

 
 ہوگا؟ اگر میں اپنی موجودہ رہائش میں رہنا چاہتا ہوں تو کیا 

کے لیے درخواست دائر کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، جس میں آپ کی اہلیت،   CityFHEPSکے پاس  DSSآپ کا کیس ورکر 
 بے دخلی کی دستاویزی شہادت اور بقایا جات کی دستاویزی شہادت شامل ہوگی۔  

 
وصول کرنے کی آپ کی اہلیت کئی ایک عوامل پر مبنی ہوگی، بشمول لیکن بال  CityFHEPSآپ کی موجودہ رہائشی یونٹ میں 

کے تقاضوں پر پورا اترتی ہے یا نہیں، کرایہ کے بقایا جات کی رقم،   CityFHEPSتحدید، آیا آپ کی شناخت کرد رہائشی یونٹ  
 کی عمومی اہلیتی شرائط پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ CityFHEPSاور آیا آپ 

 
 نئی رہائش میں منتقل ہونا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر میں 

ہے۔  دنوں کے لیے موزوں 120آپ کو گھرانے کی حصہ داری کا خط اور خریداری کا خط ملے گا۔ آپ کی خریداری کا خط 
 ں۔اختتامی تاریخ خریداری کے خط پر مندرج ہے۔ آپ کو یہ خط موصول ہو جانے پر، آپ رہائش تالش کرنا شروع کر سکتے ہی

 
آپ کسی امکانی مالک مکان یا بروکر کے ساتھ خریداری کے خط کا اشتراک کر سکتے ہیں۔ خریداری کا خط، آپ، آپ کے مالک  

 مکان اور/یا بروکر کو بتائے گا: 

 قسم   ی آپ کے گھرانہ کے سائز اور رہائش ک CityFHEPSاجازت  یرقم جس ک ینتر یوہ اعل یک یےکرا •
 دے گا؛ یے( کے ل(SRO)  روم آکیوپنسی  سنگلاپارٹمنٹ، کمرہ،  یعنی )

• CityFHEPS  کی اہلیت کی تشخیص جاری رکھنے کے لیے مالک مکان یا بروکر کی جانب سے درکار دستاویزی
 شہادت؛ اور

پر بھی لے جائے گا جہاں پر وہ   www.nyc.gov/dsshousingیہ مالکان مکان اور بروکروز کو ہماری ویب سائٹ،  •
 جو مالی مراعات حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ 

 
 خریداری کا خط اور گھرانے کی حصہ داری کا خط آپ کو موصول ہو جانے پر، آپ اپارٹمنٹ، سنگل روم آکیوپنسی  

(single room occupancy, SRO  یونٹ یا کمرہ تالش کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو رہائش کا ایک امکانی اختیار تالش )
 یس ورکر سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔  کرنا اور پھر اپنی درخواست مکمل کرنے کے لیے اپنے ک

 
آپ کے گھرانے کے سائز کے لیے رہائش کا مناسب اختیار تالش کر لینے اور اپنے کیس ورکر سے آپ کے رابطہ کر لینے پر، وہ 

کو جمع کروائیں گے تاکہ وہ یہ تعین کر سکیں کہ آیا آپ   DSSآپ کی درخواست اور دستاویزات آپ کی جانب سے 
CityFHEPS  لیے اہل ہیں۔ کے 
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 ( پر ہونا ضروری ہے؟Cash Assistanceپانے کے لیے مجھے نقد اعانت ) CityFHEPSکیا 
اگر آپ کا گھرانہ نقد اعانت کے لیے اہل ہے تو آپ پر یہ فوائد موصول کرنا الزم ہے۔ اس کے عالوہ، آپ کے نقد اعانت کے کیس  

پر آپ پر "پابندی" نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کیس پر پابندی اس وقت عائد ہوتی ہے جب آپ یا آپ کے گھرانے کے کوئی فرد  
DSS/HRA  اگر آپ یا آپ کے گھرانے میں تے ہوں اور آپ کے گھرانے کو کم فوائد ملتے ہوں۔ کے اصولوں کی تعمیل نہیں کر

کے  DSS/HRAآپ کو مل پانے سے پہلے اس کا تصفیہ کروانے کے لیے آپ کو  CityFHEPSکسی پر پابندی عائد ہے تو 
 بینیفٹس ایکسس سنٹر پر جانا ضروری ہے۔

 
 وں؟حاصل کرتا رہ سکتا ہ CityFHEPSمیں کتنی مدت تک 

CityFHEPS   پروگرام عام طور پر چار تک ساالنہ تجدید فراہم کرتا ہے، نیز "معقول وجہ" کے مدنظر اضافی توسیع 
 )کل پانچ سال( دستیاب ہے۔

 
سال یا زائد عمر کا کوئی فرد شامل ہو یا جس میں   60اس زیادہ سے زیادہ پانچ سال کا اطالق ان گھرانوں پر نہیں ہوتا ہے جس میں 

وفاقی معذوری کے فوائد حاصل کرنے واال کوئی بالغ فرد شامل ہو۔ تجدید اہلیتی تقاضے پورا کرتے رہنے والے گھرانوں اور فنڈنگ  
 ساتھ مشروط ہے۔  کی بدستور دستیابی کے

 
CityFHEPS  کا استعمال کرکے میں کس قسم کی رہائش کرایے پر لے سکتا ہو؟ میں اپناCityFHEPS  کہاں استعمال
 کر سکتا ہوں؟ 

( یونٹ کرایے پر لینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ SRO) یوپنسیآککو ایک پورا اپارٹمنٹ یا سنگل روم  CityFHEPSآپ 
اجازت دے   ی ک یےجتنے کرا یادہسے ز یادہز CityFHEPS بورو میں ہونا ضروری ہے۔ (5)کوئی بھی رہائش نیو یارک کے پانچ 

 ماہ ہے۔ ی, ف $1,751گا وہ 
 

زیادہ سے زیادہ جتنے  CityFHEPSکسی اپارٹمنٹ میں واحد کمرہ زیادہ سے زیادہ دو بالغان کی رہائش کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ 
 فی ماہ ہے۔  1,100$  کرایے کی اجازت دے گا وہ

 
دار   یہکے کرا CityFHEPSمکان مالک کو  یامالک  HRAہے جو  ی رقم ہوت یادہسے ز یادہوہ ز یک  یسبسڈ  یاراتکے مع یگیدائ
 کی ادائیگی کے معیارات نیو یارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی HRA ۔جانب سے ادا کرے گا یک

 (New York City Housing Authority, NYCHA)  کے معیار کی بنیاد پر ہیں۔  8کے اختیار کردہ سیکشن 
 
  یں۔ اگر کرائے میںپر مختلف ہوتے ہ یاد بن  ی اس ک یںشامل ہ یوٹیلیٹیز بعض  یاکل   یاتعداد اور آ ی رومز ک یڈ ب  یاراتکے مع یگیادائ یہ

  ی رومز ک یڈ ب HRAرقوم جو  یادہسے ز یادہکا جدول وہ ز یل۔ یںہ  یکہ وہ کون س  یںبنائ  یقینی جاننا  یہتو  یںشامل ہ یوٹیلٹیز یکوئ
 اقسام کو دکھاتا ہے۔ یان ک یںشامل ہ یںم  یہکرا یوٹیلیٹیز یادا کرے گا اور جو کوئ پر یاد بن یتعداد ک

 
  یاراتکے مع  یگی۔ ادائدے گا یسبسڈ  HRAتعداد ہے جس پر  یادہسے ز یادہوہ ز  یرومز ک یڈ سے مراد ب یاراتکے مع یگیدائ

خوابگاہ/سونے  یکا یےہر دو افراد کے ل HRA۔ یںرہتے ہ یں گھرانہ م یافتہ جو مدد   یںہوتے ہ  یتعداد پر مبن یصرف ان لوگوں ک
اس سے  یونکہک یکرے گ یگیادائ یخوابگاہ تک ک HRA 2تو،  یںلوگ ہ 3پر، اگر  ر۔ مثال کے طویاجازت دے گ یجگہ ک  یک
 ۔یفرد کو سہولت حاصل ہوگ  1 یںجگہ م یاور دوسر 2 یںجگہ م ی سونے ک یکا
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 یونٹ کا نام فیملی کا سائز 
تمام یوٹیلیٹیز 

 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 
سنگل روم 

 (SRO) یوپنسیآک
$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

 
 

 ہوگا؟ اگر مجھے اپنے شاپنگ لیٹر کے مقابلے میں کم خوبگاہ واال اپارٹمنٹ ملے تو کیا 
HRA   اصل کرایے کی بنیاد پر معیاری ادائیگی کرے گی، نہ کہ شاپنگ لیٹر کے مطابق۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے شاپنگ

خوابگاہ واال اپارٹمنٹ کرایہ پر لیتے ہیں تو،   2خوابگاہ واال اپارٹمنٹ کرایہ پر لے سکتے ہیں، لیکن آپ  3لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ 
 پارٹمنٹ کے معیار کے مطابق ادائیگی کریں گے۔خوابگاہ والے ا 2ہم 
 
 ؟ ہے یںنہ ضرورت  کو آپ ی ک جس ہے یاک یقہ طر ینبہتر کا کرنے حاصل چھٹکارا سے یبیترت بے؟

  3تو، آپ  یںپر لے سکتے ہ یہ خوابگاہوں واال اپارٹمنٹ کرا 2لکھا ہے کہ آپ  یںم  یٹرمثال کے طور پر، اگر آپ کے شاپنگ ل
 یگیادائ  یاریمع ی خوابگاہوں والے اپارٹمنٹ ک 2اس وقت تک جب تک کہ وہ  یںپر لے سکتے ہ   یہ خوابگاہوں واال اپارٹمنٹ کرا

 $(۔ 2,696کے مطابق ہو ) 
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 یںہ یںشامل نہ یوٹیلیٹیز یکنکے ساتھ ہے، ل یوٹیلٹیزتمام   یہے جتن ی ہ یرقم اتن یک  یہاپارٹمنٹ ملتا ہے جہاں کرا یسااگر مجھے ا
 ادا کر سکتا ہوں؟  یںمکان مالک سے سودا کر اور وہ فرق م یےکم کرنے کے ل یہکرا یںم یاہوگا؟ ک یاتو ک

HRA ہوں۔ مکان  ی جا رہ یکرائ یںفراہم نہ یعےکرے گا اگر وہ مکان مالک کے ذر یںرقم ادا نہ یےوالے اپارٹمنٹ کے ل یوٹیلیٹز
اور  یںتو وہ کون ہ  یںہ  یجا رہ  یفراہم کرائ  یوٹیلیٹز یہے کہ اگر کوئ  ی بتانا ضرور یہکو  HRAکر کے فارم پُر  یک مالکوں پر ا

 ہے۔  یں اجازت نہ یسودوں ک نیمکان مالک کے ساتھ ضم یں،نہ
 
 یںتقاضے ہ یگرد یکے کوئ DSS یےکے ل یونٹاپارٹمنٹ/ یا

جانے واال   یاکہ چارج ک  یہہے، مطلب  یپاس کرنا ضرور  یسٹ کا ٹ یتمعقول یک  یہکو کرا یوںتمام کرا ی، طرح ہ یک  8 یکشن۔ سہاں
کے پاس   DSSکام  یتمام کاغذ  یسٹکا ٹ  یت معقول ی ک یہہو سکتا ہے۔ کرا یںنہ یادہسے ز یونٹس یجلت  ی ملت یگرد  یںمضافات م یہکرا

 کے بعد ہوگا   ینےجمع کروا د 
 

 تعین کس طرح ہوتا ہے؟کرایے میں مجھے جتنی رقم ادا کرنی ہے اس کا 
کرایے میں آپ کو جتنی رقم ادا کرنی ہے اس کا تعین کئی ایک عوامل سے کیا جاتا ہے۔ ان میں آپ کے گھرانے کا سائز اور  

 گھرانے کے ہر فرد کی آمدنی شامل ہوتی ہے۔ 
 

 نہیں لے سکتا ہے تو کیا ہوگا؟ CityFHEPSاگر آپ کا مالک مکان کہتا ہے کہ وہ 
مل رہا ہے۔ اسے  CityFHEPSمالکان مکان/بروکرز آپ کو اس وجہ سے کرایے پر دینے سے منع نہیں کر سکتے کہ آپ کو 

"آمدنی کے ذریعہ" میں امتیاز کہا جاتا ہے اور یہ نیو یارک سٹی میں غیر قانونی ہے۔ اگر مالک مکان آپ کو اس وجہ سے کرایے 
کے آمدنی کے ذریعہ میں امتیاز سے متعلق  DSSمل رہا ہے تو براہ کرم  CityFHEPSسے منع کر رہا ہے کہ آپ کو پر دینے 

 پر کال کریں۔  718-557-1399( کو DSS Source of Income Discrimination Unitیونٹ )
 

 اور مجھے کتنی ادائیگی کرنی ہوگی؟ میرے کرایہ دار کو کتنی ادائیگی کرنے والی ہے  CityFHEPSمجھے کیسے معلوم ہوگا کہ  
کے لیے منظوری مل جاتی ہے تو ہم آپ کو ایک نوٹس بھیجیں گے جو آپ کو بتائے گا کہ ہم آپ کے   CityFHEPSاگر آپ کو 

 مالک مکان کو کتنا ادا کریں گے اور آپ پر کتنی رقم اپنے مالک مکان کو ادا کرنا الزم ہے۔ 
 

 مجھے اضافی ادائیگی کرنی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر میرا مالک مکان کہتا ہے کہ 
 جتنا ادا کر رہا ہے اس کے بیچ فرق سے زائد ادا کرنے کو نہیں کہ سکتا ہے۔  HRAآپ کا مکان مالک آپ سے کرایہ اور 

 
کے بعد زیادہ سے براہ کرم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا پنگاہ گاہ کا وظیفہ کم ہو جاتا ہے یا اگر آپ کا کرایہ پہلے سال 

 زیادہ سے اوپر چال جاتا ہے تو آپ کو فرق کی تالفی کرنی ہوگی۔
 

انہیں سکیورٹی کے لیے واؤچر دے   DSSآپ کا مالک مکان اس وجہ سے سکیورٹی ڈپازٹ جمع کروانے کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ  
 کرم فوراً اپنے کیس ورکر کو بتائیں۔ رہا ہے۔ اگر آپ کا مالک مکان آپ سے زیادہ پیسے ادا کرنے کو کہتا ہے تو براہ

 
 یں؟ہ یکام کرت  یسےک یگیاں ماہانہ ادائ

DSS کے  یہآپ کے کراCityFHEPS کرے گ. یجار  یکچ یک ہر ماہ آپ کے مکان مالک کو ا یےوالے حصے کے ل 
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 ی؟ ہوگ یسف یرتاخ یاہوگا  یاتک ادا کرنا ہے تو ک یخمخصوص تار یکا یہکے بقول تمام کرا یزل یرےم اگر
مانا جاتا۔ مکان مالک   یںکرنا نہ  یگیسے ادائ یرواجب االدا ہو، اسے تاخ یہ کرا یںجائے جس م یماہ کر د  یاس یگیتک کہ ادائ جب

 جا سکتا۔ یاک یںکے مدنظر آپ کو بے دخل نہ یس ف یرکوشش کر سکتا ہے، مگر محض تاخ یچارج کرنے ک یسف  یر تاخ  یاب بھ
 

 سکتا ہے؟ یٹگھس یںپر مجھے عدالت م یسف یر مکان مالک تاخ یرام کیا
کے   یہسکتا ہے۔ کان مالک کرا یٹ گھس یںنہ  یںسے ہاؤسنگ کورٹ م یابیآپ کو کام یےکے ل یس ف یرکا مکان مالک محض تاخ آپ

CityFHEPS یںنہ ی بھ یںعدالت م  یکے مدنظر آپ کو چھوٹے موٹے دعووں ک  یسف  یرچارج کردہ تاخ یےوالے حصے کے ل  
 یچارج ہوا ہے تو وہ آپ کو چھوٹے موٹے دعووں ک یسف یٹہے اور ل یہو گئ  یر تاخ یںسکتا ہے تاہم اگر آپ کے حصے م یٹگھس

سے  Homebaseہے تو،  ی آ رہ یشمشکل پ یںادا کرنے م یحصہ دار ی ۔ گر آپ کو اپنے گھرانہ کیںسکتے ہ یٹگھس یںعدالت م
 ۔۔ یںپتہ کر  قامکا م  Homebase  یں م یبر کال کر کے اپنے قر 311ہے۔  یابمدد دست یکہ کون س یںرابطہ کر کے پتہ کر

 
 کے بارے میں کوئی سوال ہو تو میں کسے کال کروں؟  CityFHEPSاگر مجھے مدد درکار ہو یا 

 پہلے اپنے کیس ورکر سے بات کرنی چاہیے۔آپ کو درپیش ہو سکنے والے کسی بھی سوال کے بارے میں آپ کو سب سے 
 

 موصول ہوتا ہے؟  CityFHEPSکیا مجھے تب تک اسی رہائشی یونٹ میں رہنے کا حق ہے جب تک مجھے 
عام طور پر، اگر آپ کسی کرایہ منضبط یونٹ میں ہوں تو آپ اسی یونٹ میں رہ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر، آپ کو اپنے لیز کی  

 یونٹ میں رہنے کا حق ہے۔  شرائط کی بنیاد پر اپنی
 

 اگر میری آمدنی تبدیل ہو جاتی ہے اور میں اپنا زر تعاون ادا نہیں کر سکتا ہوں تو کیا ہوگا؟ 
 کے پاس ترمیم کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔  HRAآپ اپنی نئی آمدنی کی دستاویزی شہادت منسلک کر کے 

 کے کرایے میں اعانت کے لیے تکملہ کی رقم میں ترمیم کی درخواست  CityFHEPSآپ اپنے 
(Request for a Modification to your CityFHEPS Rental Assistance Supplement Amount) 

documents.page-https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps پر آن الئن دیکھ سکتے ہیں 
 

 میرا کرایہ کب بڑھ سکتا ہے؟
CityFHEPS   آپ کی لیز ختم ہونے کے بعد کرایے میں اضافے سے آپ کا تحفظ نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کرایہ منضبط اپارٹمنٹ

اس میں قابل اجازت سال کے وسط میں ہونے والے  میں ہیں تو آپ کا کرایہ صرف قابل اطالق ضوابط کے مطابق بڑھ سکتا ہے۔
کرایے میں اضافہ کی رقم کے ہمراہ ایک دستخط شدہ لیز جمع کروا سکتے ہیں یا آپ  اضافے شامل ہیں۔ آپ اپنی تجدید کے ساتھ 

CityFHEPS   کے کرایے میں اعانت کے لیے تکملہ کی رقم میں ترمیم کی درخواست استعمال کر سکتے ہیں جو
documents.page-nyc.gov/site/hra/help/cityfhepshttps://www1.  پر آن الئن دستیاب ہے۔ 

 
 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page
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 کرنے میں پریشانی ہو یا رہائش کے کوئی دیگر امور درپیش ہوں تو کیا ہوتا ہے؟  ادااگر مجھے اپنا کرایہ 
بشمول  آپ آفٹر کیئر سروس کے لیے ہوم بیس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا کرایہ ادا کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے

کریں۔ اپنے قریب ترین ہوم بیس کا مقام پتہ کرنے  لیز کی تجدید پر کرایے میں کسی اضافہ کی بابت فوری طور پر ان سے رابطہ 
 پر کال کریں۔ 311کے لیے 

 
 

 آپ کو جان لینا چاہیے

قبول کرنے  CityFHEPSقبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔   CityFHEPSمالک مکان یا بروکر  •

آمدنی  کے تحت ( NYC Human Rights Law) کے انسانی حقوق کے قانون  NYCسے انکار کرنے پر 

 کے ذریعہ میں امتیاز الزم آ سکتا ہے۔

ضمنی سودے ممنوع ہیں۔ ضمنی ڈیل تب ہوتی ہے جب مکان مالک یا بروکر آپ سے اضافی پیشگی یا پھر   •

 جاری ادائیگیاں کرنے کا کہتا ہے۔ 

سے انکار کرتا ہے یا آپ سے ضمنی سودے کا کہتا ہے تو  CityFHEPSاگر کوئی مالک مکان یا بروکر  •

DSS   پر کال کریں۔  1399-557-718کے آمدنی کے ذریعہ میں امتیاز سے متعلق یونٹ کو 

• HRA   کے سیکیورٹی واؤچر کو سیکیورٹی کی ادائیگی مانا جاتا ہے۔  مالک مکان یا بروکر آپ سے

 یں کہہ سکتے۔ سکیورٹی کے لیے کوئی اضافی پیسے ادا کرے کا نہ

 DSSبروکرز کو آپ سے اس وجہ سے کوئی اضافی بروکر کی فیس ادا کرنے کو نہیں کہنا چاہیے کہ  •

 بروکر کی فیس ادا کر رہا ہے۔

 آپ کا مالک مکان کسی مختلف یونٹ میں منتقل ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ •

نہیں ہے جو منتقلی کے وقت آپ کو   آپ نے گھوم پھر کر دیکھنے کے وقت جو یونٹ دیکھا وہ اگر وہی یونٹ  •

پر کال   1399-557-718کو ( HRA Fraud Hotline)فراڈ ہاٹ الئن   HRAپیش کی جا رہی ہے تو فوراً  

 کریں۔

 
CityFHEPS   پروگرام سے ملتا جلتا ہے اس معنی میں کہ، فنڈنگ کی دستیابی کی شرط کے ساتھ، یہ اعانت،   8وفاقی سیکشن

بشمول متعین رقوم کی کرایہ میں اعانت ان مالکان مکان اور کرایہ داروں کو فراہم کرتا ہے جو مالک مکان اور کرایہ دار کا رشتہ  
طور پر پروگرام میں شرکت کرنے والے ہر کرایہ دار اور پروگرام میں  استوار کرنا چاہتے ہوں۔ کوئی بھی معاہدہ جاتی رشتہ کلی 

 شرکت کرنے والے ہر کرایہ دار کے مالک مکان کے بیچ ہو گا۔


