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 نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن
 

 مجوزہ قانون پر عوامی سماعت اور تاثرات پیش کرنے کے موقع کا نوٹس
 

 ,Human Resources Administrationنیویارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن ) ہم کیا تجویز کر رہے ہیں؟
HRA( کی جانب سے قوانین برائے نیویارک شہر )Rules of the City of New York میں ترمیم  68( کے عنوان

شامل کرنے کی تجویز پیش کی جاتی ہے، جو پناہ گاہ میں موجود خاندانوں کو  11کرتے ہوئے، ایک نیا باب نمبر 
پاتھ وے ہوم پروگرام  سال تک کے لیے دوستوں اور افراِد خانہ کے ساتھ رہائش کی سہولت مہیا کرنے کے لیے ایک

(Pathway Home Program کے لیے نافذ العمل قوانین مرتب کرے گا تاکہ اس دوران وہ اپنے لیے مستقل رہائش )
 یہ پروگرام ایسے مخصوص افراد کے لیے بھی دستیاب ہو گا جنہیں نیویارک شہر کے شعبہ تصحیح  کرلیں۔ انتظام کا
(Department of Correctionسے سبکدوش کیا جا رہا ہے۔ ) ے ہوم موجودہ پاتھ وLINC 6  ،پروگرام کی جگہ لے لے گا

میں شریک ہیں، اس کی  LINC 6تاہم، وہ خاندان جو پہلے سے  جس کے تحت نئی درخواستیں مزید قبول نہیں کی جائیں گی۔
 تجدید کے لوازمات پر پورا اترتے ہوں۔ LINC 6تجدید کے اہل رہیں گے بشرطیکہ وہ 

 
نیو یارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن مجوزہ قانون پر ایک عوامی سماعت منعقد  اور کہاں پر ہے؟ کب سماعت

 Worthمیں Manhattanبجے ہو گی۔ سماعت کا انعقاد  9:30کو صبح  2018اگست  21کرے گی۔ عوامی سماعت 
Floor ndStreet, 2 125  براہ کرم  ہو گا۔پرLafayette Street سے داخل ہوں۔  

 
کوئی بھی شخص درج ذیل طریقے سے مجوزہ اصولوں پر  میں مجوزہ اصولوں پر اپنے تاثرات کیسے پیش کروں؟

 اپنے تاثرات پیش کر سکتا ہے:
 

کو  HRAقوانین کی ویب سائٹ کی معرفت  NYCپر  http://rules.cityofnewyork.usآپ  ویب سائٹ۔ •
 اپنے تاثرات جمع کرا سکتے ہیں۔

 

براہ کرم اپنی ای میل  پر ای میل کر سکتے ہیں۔ NYCRules@hra.nyc.govآپ اپنے تاثرات  ای میل۔ •
 درج کریں۔ "ہوم پاتھ وے"کے موضوع میں 

 

 آپ اپنے تاثرات اس پتے پر بذریعہ ڈاک ارسال کر سکتے ہیں: ڈاک۔ •
 

HRA Rules 
 150 Greenwich Street, 38th Floor 

New York, NY 10007 
 

 براِہ کرم اس بات کی یقین دہانی کریں کہ آپ پاتھ وے ہوم قانون پر اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں۔
 

براہ کرم اپنی ای میل کے موضوع میں  پر فیکس کر سکتے ہیں۔ 0413-639 (917)آپ اپنے تاثرات  فیکس۔ •
 درج کریں۔“ پاتھ وے ہوم”

 

عوامی سماعت میں مجوزہ قانون پر اپنے تاثرات پیش کرنے کے خواہاں کسی  سماعت کے دوران بات کرکے۔ •
 فونپر  6690-221-929سے پہلے  بھی شخص کو بولنے کے لیے سائن اپ کرنا ضروری ہے۔ آپ سماعت

کو سماعت شروع ہونے سے قبل، کمرۂ سماعت میں  2018اگست  21آپ  کرکے سائن اپ کر سکتے ہیں۔
 بھی سائن اپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تین منٹ تک بولنے کی اجازت ہوگی۔

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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 ہے۔ 2018اگست  21تاریخ تاثرات جمع کرانے کی آخری  کیا تاثرات جمع کرانے کی کوئی آخری تاریخ ہے؟
 

 اگر مجھے سماعت میں شرکت کے لیے اعانت درکار ہو تو کیا ہو گا؟ 

اگر سماعت کے دوران آپ کو کسی غیر ملکی زبان کے مترجم، عالمتی زبان کے مترجم یا کسی بھی قسم کی عدم 
ا الزمی ہے۔ آپ درج باال استطاعت کی صورت میں مناسب سہولت درکار ہو تو آپ کو اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرن

آپ سے  کرکے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ فونپر  6690-221-929پتے پر بذریعہ ڈاک ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ آپ 
 14پیشگی اطالع کی درخواست کی جاتی ہے تاکہ انتظامات کے لئے خاطر خواہ وقت دستیاب ہو سکے۔ براِہ کرم ہمیں 

  تک مطلع کر دیں۔ 2018اگست 
 

وہیل چیئر اور دیگر حرکت پذیر چیزیں استعمال اس مقام تک پہنچنے کے لیے درج ذیل اختیار )اختیارات( دستیاب ہیں: 
اس مقام تک رسائی کے حوالے سے اضافی درخواستوں کے لیے براہ  کرنے والے افراد اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔

 سے رابطہ کریں۔ HRAون تک مذکورہ باال ڈاک یا بذریعہ ٹیلیف 2018اگست  14کرم 
 

آپ ویب سائٹ  کیا میں مجوزہ اصولوں پر دیئے گئے تاثرات کا جائزہ لے سکتا ہوں؟
http://rules.cityofnewyork.us/  پر جاکر مجوزہ اصولوں پر آن الئن دیئے گئے تاثرات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔

سماعت کے کچھ دنوں بعد، آن الئن جمع کردہ تمام تاثرات کی نقول، تمام تحریری تاثرات کی نقول، اور مجوزہ اصول 
  کی ویب سائٹ پر عوام کے لیے دستیاب ہو گا۔ HRAکے متعلق زبانی تاثرات کا خالصہ، 

 
، اور 1043اور  603شہری منشور کے سیکشنز کو کون مجاز بناتا ہے؟  HRAاصول کو مرتب کرنے کے لیے  اس

، 61، 56، 34سیکشنز  کے (New York Social Services Lawنیویارک کے قانون برائے سماجی خدمات )
  کو یہ مجوزہ اصول مرتب کرنے کا مجاز بناتے ہیں۔ a ،HRA-131اور  77، 62

  
 نیو یارک شہر کے اصول و قوانین کے اصول  HRA کے اصول کہاں سے مل سکتے ہیں؟ HRAمجھے 

(Rules of the City of New York کے عنوان )کے تحت موجود ہیں۔ 68 
 

کو اصول بنانے یا ان میں تبدیلی کرتے وقت شہری منشور کے  HRA اصول سازی کا عمل کن اصولوں کے تابع ہے؟

کے تقاضوں کے  1043سیکشن  کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نوٹس شہری منشور کے 1043سیکشن 

  مطابق مرتب کیا گیا ہے۔

http://rules.cityofnewyork.us/
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 بنیاد اور مقصد کا اعالمیہ

میں یکجا کرنے کے حوالے سے  CITYFHEPS شہر کے کئی اجارہ جاتی معاونت کے پروگراموں کو ایک واحد پروگرام

HRA پاتھ وے ہوم پروگرام کے لیے ایک اصول تجویز کر رہا ہے جو پناہ گاہ میں موجود خاندانوں کو ایک سال تک کے لیے ،

کا دوستوں اور افراِد خانہ کے ساتھ رہائش کی سہولت مہیا کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ اس دوران وہ اپنے لیے مستقل رہائش 

انتظام کرلیں۔ یہ پروگرام اُن خاندانوں کے لیے دستیاب ہے جو نیویارک شہر کے شعبٔہ خدمات برائے بے گھر افراد 

(Department of Homeless Services میں کم از کم )دن سے موجود ہوں، یا جو  90DHS  کی پناہ گاہ میں ہوں اور

CITYFHEPS کی نشاندہی کر چکے ہوں جو انہیں ایک سال ‘‘ میزبان گھرانے’’ کا توثیقی مراسلہ رکھتے ہوں، اور جو ایک

امریکی  1,200$میزبان گھرانوں کو کی جانے والی ماہانہ ادائیگیوں کی حد عموماً  تک اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو۔

اس  ے حجم پر ہوتا ہے۔امریکی ڈالرز تک ہوتی ہے جس کا دار و مدار گھر میں ٹھہرنے والے خاندان ک 1,800$ڈالرز سے 

( کی New York City Department of Correctionمجوزہ اصول کے تحت، یہ پروگرام نیویارک شہر کے شعبٔہ تصحیح )

 تحویل سے آزاد ہونے والے مخصوص افراد کے لیے بھی دستیاب ہو گا۔

LINC VI ( افراِد خانہ اور دوستوں کی یکجائی کا پروگرامFamily and Friends Reunification Program جسے دو ،)

سال پہلے تشکیل دیا گیا تھا اور جس کے تحت ادائیگیاں پانچ سال تک کے لیے دستیاب ہیں، پناہ گاہ چھوڑنے والے خاندانوں کے 

کی جانب سے  LINC VIاگرچہ  لیے پیش نہیں کیا جائے گا، لیکن پروگرام میں پہلے سے شامل خاندانوں کے لیے جاری رہے گا۔

ناہ گاہ سے جانے کے لیے گھرانوں کی مدد کی گئی ہے، تاہم پیش گوئی یہ کی جاتی ہے کہ پاتھ وے ہوم کا مختصر دورانیہ اور پ

میزبانوں کو کی جانے والی زیادہ ماہانہ ادائیگیاں انہیں اپنے ذاتی گھروں میں منتقل ہونے کے لیے مستقبل کی راہ فراہم کرتے 

 گاہ چھوڑنے کے قابل بنائیں گی۔ہوئے مزید گھرانوں کو پناہ 

 ۔ہے خط کشیدہنیا متن 

شامل  11میں باب نمبر  68نیویارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن کی جانب سے قوانین برائے نیویارک شہر کے عنوان 

 کرنے کے لیے ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، جس کا مضمون حسب ذیل ہے:

 تعریفات۔ 11 §-01

(a )"سے مراد وہ افراد ہیں جنہوں نے پاتھ وے ہوم سے اعانت کے حصول کی درخواست دے رکھی ہو یا جو پاتھ وے  "خاندان

 ۔ہوںہوم کی ادائیگیاں اپنے طور پر کر رہے 

(b میزبان گھرانے" کا مطلب ہے خاندان کے عالوہ، وہ تمام افراد جو اسی رہائش گاہ میں رہ رہے ہوں یا رہنے کا ارادہ" ) رکھتے

ہوں جس کے ضمن میں پاتھ وے ہوم کی ادائیگیوں کا اطالق ہو گا۔ میزبان گھرانے میں بنیادی قبضہ دار فرد شامل ہو گا اور یہ 

 فرِد واحد پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔

(c )"سے مراد وہ پروگرام ہے جسے اس باب کے بموجب تشکیل دیا گیا ہے۔ "پاتھ وے ہوم پروگرام 
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(d )" سے مراد خاندان کا ایک بالغ فرد ہے۔ "میں شریک فردپروگرام 

(e )"سے مراد وہ شخص ہے جس پر میزبان گھرانے کی رہائش گاہ یا اس رہائش گاہ کے مالک کے لیے ماہانہ  "بنیادی قبضہ دار

 یم ہونا ضروری ہے۔کرایہ ادا کرنے کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہو۔ بنیادی قبضہ دار کا ایسی کسی بھی رہائش گاہ میں مق

(f )"HRA" کا مطلب ہے نیویارک سٹی ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن۔ 

(g )"DHS" کا مطلب ہے نیو یارک شہر کا شعبٔہ خدمات برائے بے گھر افراد۔ 

(h )"یا  "نیویارک شہر کا شعبہ برائے سماجی خدمات"DSS"  کا مطلب ہےHRA  اورDHS پر مشتمل ادارہ۔ 

(i )"سے مراد  "کمشنرDSS کا کمشنر یا کمشنر کا نمائندہ فرد ہے۔ 

(j )"DHS سے مراد ایک ایسی پناہ گاہ ہے جس کا انتظام بذاِت خود  "کی پناہ گاہDHS  یا پھر اس کی طرف سے کوئی اور چالتا

 ہے۔

(k )" گھرانوں کے لیےDHS ایک پناہ گاہ ہے جس کا  سے مراد بال بچے دار گھرانوں یا بالغ گھرانوں کے لیے مختص "پناہ گاہ

 یا اس کی طرف سے کوئی اور چالتا ہے۔ DHSانتظام بذاِت خود 

(I )" بالغ فرِد واحد کے لیےDHS کا مطلب تنہا بالغ افراد کے لیے ایک پناہ گاہ ہے جس کا انتظام بذاِت خود  "پناہ گاہDHS  یا

 اس کی طرف سے کوئی اور چالتا ہے۔ 

(m )"PA"  سے مراد سرکاری اعانت کے فوائد، بشمول ماہانہ عطیات اور پناہ گاہ کے وظائف ہیں، جنہیں نیو یارک کے قانون

( کے پروگرام اور/یا نیویارک کے قانون Family Assistanceندان کی اعانت )کے بموجب خا 349 §برائے سماجی خدمات 

( کے پروگرام، اور ان کے تحت نافذ Safety Net Assistanceکے بموجب حفاظتی اعانت ) 159 §برائے سماجی خدمات 

 کردہ ضوابط کے ضمن میں جاری کیے جاتے ہیں۔

(n )"ب کتاب، نیویارک کے مجموعٔہ قوانین، اصول اور ضوابط )کی تعریف اور اس کا حسا "کمائی ہوئی آمدنیNew York 

Codes, Rules and Regulations میں درج ہدایات کے مطابق کیا جاتا ہے، سوائے  352.17کے سیکشن  18( کے عنوان

( میں کی گئی r( اور )qپروگرام، جن کی تعریف اس سیکشن کی ذیلی شقوں ) SYEPپروگرام اور  JTPاس کے کہ اس میں 

 ہے، میں شرکت کے ذریعے کمائی ہوئی آمدنی شامل نہ ہو۔ 

(o)  "18کی تعریف اور اس کا حساب کتاب نیویارک کے مجموعٔہ قوانین، اصول اور ضوابط کے عنوان "بغیر کمائی ہوئی آمدنی 

میں درج ہدایات کے مطابق کیا جاتا ہے، ماسوائے اس کے کہ اس میں صرف وہی آمدنی شامل کی جائے  387.10کے سیکشن 

مدد کے لیے کسی فریِق ثالث کی جانب سے خاندان  گی جس کا باقاعدگی سے اعادہ ہوتا ہو۔ رہائش گاہ کے کرائے کی ادائیگی میں

 کو دی جانے والی رقوم کو آمدنی تصور نہیں کیا جائے گا۔
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(p) "مجموعی آمدنی" ( سے مراد کمائی ہوئی آمدنی اور بغیر کمائی ہوئی آمدنی کا مجموعہ ہے، جیسا کہ اس سیکشن کےo اور )

(p میں بیان کیا گیا ہے۔ خاندان کی مجموعی آمدنی کا شمار کرتے ہوئے، آمدنی کی کٹوتیوں بشمول نیویارک کے مجموعٔہ )

 ں مذکور کٹوتیوں کا اطالق نہیں ہو گا۔ می 387.12کے سیکشن  18قوانین، اصول اور ضوابط کے عنوان 

 

(q )"JTP" ( سے مراد ہے مالزمتی تربیت کا پروگرامJob Training Program جس کا نظم و نسق )HRA  کی جانب سے

وصول کنندگان کو تنخواہ دار مالزمت کے تجربے اور کیریئر میں ترقی کے  PAچالیا جاتا ہے اور جس میں شہری ایجنسیاں، 

 کی حامل تربیت فراہم کرتی ہیں۔مواقعوں 

 

(r )"SYEP سے مراد نوجوانوں کے لیے وقتی مالزمت کا پروگرام ) "پروگرامSummer Youth Employment 

Program( ہے جس کا نظم و نسق نیویارک شہر کے شعبہ برائے فروغِ نوجوانان و معاشرہ )Department of Youth and 

DevelopmentCommunity  کی جانب سے چالیا جاتا ہے اور جس کا مقصد نیویارک شہر کے چودہ سے چوبیس سال کی )

 درمیانی عمر کے رہائشی افراد کو تنخواہ دار وقتی مالزمت کے مواقع فراہم کرنا ہے۔

(s )"( گلی کوچے یا کسی ایسے مقام پر رہ رہے ہوں جو انسانی 1سے مراد وہ لوگ ہیں جو: ) "گلی کوچے کے بے گھر افراد

دن کی کیس مینجمنٹ  90کے معاہداتی روابط تخلیق کار سے کم از کم  DHSرہائش کے لیے موزوں نہیں ہوتا اور جنہوں نے 

کے معاہداتی  DHSری رہائشی مقام پر جنہوں نے مرکز میں الئے جانے کے بعد یا کسی عبو 2)(کی خدمات حاصل کی ہوں؛ 

گلی کوچے یا انسانی رہائش کے لیے  3)(دن کی کیس مینجمنٹ کی خدمات حاصل کی ہوں؛ یا  90روابط تخلیق کار سے کم از کم 

کے معاہداتی روابط  DHSغیر موزوں مقام پر ہی رہتے ہوئے، یا مرکز میں الئے جانے کے بعد یا کسی عبوری رہائشی مقام پر 

تخلیق کار سے کیس مینجمنٹ کی خدمات حاصل کی ہوں، جنہیں مستقل رہائش گاہ فراہم کردی گئی ہو اور فی الحال احتیاط مابعد 

 ۔خدمات حاصل کر رہے ہوں

 پاتھ وے ہوم پروگرام کا نظم و نسق۔ 11 §-02

اس باب کے سیکشن  HRAیا جائے گا، سوائے اس کے کہ کی جانب سے ک HRAپاتھ وے ہوم پروگرام کے نظم و نسق کا اہتمام 

 کے مشورے سے ابتدائی اہلیت کا تعین کرے گا۔ DHSکے بموجب  03-11

 اہلیت کا معیار۔ 11 §-03

(a:پاتھ وے ہوم کا استحقاق پانے کے لیے، خاندان کو درج ذیل اہلیتی تقاضے الزماً پورے کرنا ہوں گے ) 

 ( خاندان کو درج ذیل میں سے کوئی ایک شرط کو پورا کرنا ضروری ہے: 1)

(A خاندان )DHS کی پناہ گاہ میں رہائش پذیر ہو اور 

(i( اس سیکشن کی ذیلی شق )b میں بیان کردہ شرط کے مطابق پناہ گاہ میں قیام کا اسحقاق رکھتا )

 ہو؛
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(ii اس باب کے سیکشن ))04(c-10  کے بموجبCITYFHEPS  کے تصدیقی مراسلے کے حامل

 ہوں؛ 

(Bخاندان کے پاس کوئی رہائش گاہ نہ ہو اور وہ گلی کوچے میں رہ رہا ہو؛ یا ) 

(C خاندان میں ایک ایسا فرد موجود ہو جو سابقہ طور پر )DHS  کی پناہ گاہ میں نمایاں عرصے تک رہ چکا

کمشنر نے اس بات کا تعین ہو جسے نیویارک شہر کے شعبٔہ تصحیح کی تحویل سے آزاد کردیا گیا ہو، اور 

کی پناہ گاہ میں دوبارہ داخلے کو روکنے کے لیے پاتھ وے ہوم کی  DHSکرلیا ہو کہ متعلقہ فرد کے 

  ضرورت ہے۔

فیصد سے تجاوز نہ کرے جس کا تعین ہر  200ی آمدنی اتنی ہو جو وفاقی سطحِ افالس کے ( خاندان کی ُکل مجموع2)

( کے U.S. Department of Health and Human Servicesسال امریکی محکمہ صحت و انسانی خدمات )

 ذریعے کیا جاتا ہے۔

مجموعٔہ اصول و ضوابط کے حاصل نہیں ہے، تو ایسے خاندان کو نیویارک کے  PA( اگر خاندان کو فی الحال 3)

کے تحت دستیاب کسی بھی ایسی اعانت کے لئے درخواست ضرور دینی چاہیئے جس کے  352کے حصہ  18عنوان 

 کا ماننا ہو کہ متعلقہ خاندان اس کے لیے اہل ہے.  HRAبارے میں 

 حاصل ہو رہی ہو؛ PAکے لیے اہل ہیں انہیں الزماً  PA( خاندان کے وہ تمام افراد جو 4)

پناہ گاہ میں ہو، تو اس خاندان کو نیو یارک کے مجموعٔہ قوانین،  DHSاگر خاندان فی الحال گھرانوں کے لیے  )5(

کی جانب سے تعین کردہ پناہ گاہ کے  DHSکے بموجب  352اور  351کے حصہ  18اصول اور ضوابط کے عنوان 

 لیے الزماً اہل ہونا چاہیے۔

 نے خاندان کی طرف سے پہلے کبھی بھی پاتھ وے ہوم کی ادائیگیاں نہ کی ہوں۔ HRA( یہ الزم ہے کہ 6)

( خاندان نے رشتہ داروں یا دوستوں پر مشتمل ایک ایسے میزبان گھرانے کی نشاندہی ضرور کی ہو جو نیویارک 7)

میں رہائش پذیر ہو، جس نے اس گھرانے کو اپنی رہائش میں رہنے کی اجازت دینے اور اس گھرانے کی طرف  شہر

میں موجود جدول  11-04سے اتنی ماہانہ ادائیگی وصول کرنے پر اتفاق کیا ہو جو اس باب کے سیکشن  HRAسے 

 میں درج رقم سے تجاوز نہ کرے۔ 

کے تقاضوں پر الزماً پوری  h-11)07(کی رہائش گاہ اس باب کے سیکشن ( میزبان گھرانہ اور میزبان گھرانے 8)

 اترتی ہو۔

(bپناہ گاہ میں قیام کا استحقاق اور حد بندیاں۔ ) 

کے مقاصد  i-11)(A)(1)(a)03(پناہ گاہ کا رہائشی، سیکشن  DHSگھرانوں کے لیے  ( پناہ گاہ میں قیام کا استحقاق۔1)

کی پناہ گاہ  DHSیا  HRAکے لیے اُس وقت پناہ گاہ میں قیام کا استحقاق رکھے گا کہ جب خاندان منظوری سے قبل 
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نیویارک کے مجموعہ دن تک، دس تقویمی دنوں تک کے ناغوں کے عالوہ، قیام کر چکا ہو اور  90میں کم از کم 

کی جانب سے تعین کردہ یا  DHSکے بموجب  352ور ا 351کے حصے  18قوانین، اصول اور ضوابط کے عنوان 

کے بموجب  452.9اور  g)452.2(کے سیکشنز  18نیویارک کے مجموعہ قوانین، اصول اور ضوابط کے عنوان 

HRA بالغ فرِد واحد کے لیے  ۔کی جانب سے تعین کردہ پناہ گاہ کے لیے اہلیت رکھتا ہوDHS  ،پناہ گاہ کا رہائشی

کے مقاصد کے لیے اُس وقت پناہ گاہ میں قیام کا استحقاق رکھے گا کہ جب وہ منظوری  A)(i03(a)(1)(-11(سیکشن 

 دن کے لیے رہائش اختیار کرچکا ہو۔ 90دنوں میں سے کم از کم  365کی پناہ گاہ میں  DHSیا  HRAسے قبل 

روگرام کو مستند رکھنے کے لیے جب کمشنر اس بات کا تعین کرلے کہ پ ( استحقاقی پناہ گاہ میں قیام کی حد بندیاں۔2)

کے مقاصد کے لیے، رہائش کی بازاری صورتحال،  i-11)(A)(1)(a)03(مقررہ تاریخ ضروری ہے، تو وہ سیکشن 

پناہ گاہ میں قیام کے نرخ، اور فنڈنگ کی دستیابی کے تجزیے کے بعد، ایک ایسی تاریخ کا تعین کر سکتا ہے جس تک 

قیام کمشنر، رہائش کی بازاری صورتحال، پناہ گاہ میں  استحقاقی پناہ گاہ میں قیام کا آغاز الزماً شروع ہو جانا چاہییئے۔

 کے نرخ، اور فنڈنگ کی دستیابی کے مزید جائزے کے بعد اس مقررہ تاریخ کو ختم بھی کر سکتا ہے۔

(c ًدرخواستیں الزما )HRA کے متعین کردہ فارم پر اور فارمیٹ میں جمع کرائی جائیں۔ 

d)(  ،منظوری کے وقتHRA  کے بموجب متعلقہ خاندان کی پاتھ وے ہوم ادائیگیوں کو شمار کرے  11-04اس باب کے سیکشن

میں درج  g-11)07(اور  11-05ادائیگیاں ایک سال کے لیے منظور کی جائیں گی اور، ماسوائے اس باب کے سیکشنز  گا۔

 ہدایات کے، پروگرام میں خاندان کی شرکت کے دوران یہ ادائیگیاں تبدیل نہیں ہوں گی۔ 

 بان گھرانوں کو کی جانے والی ماہانہ پاتھ وے ہوم ادائیگیوں کا حساب کتاب۔میز 11 §-04

(a( ماسوائے اس سیکشن کی ذیلی شقوں )b( اور )c میں درج ہدایات کے یا میزبان گھرانے کی جانب سے کم ماہانہ ادائیگی )

میزبان گھرانے کو ایک سال کے عرصے تک درج ذیل ماہانہ رقوم اُس وقت تک ادا  HRAوصول کیے جانے کی درخواست پر، 

 کرے گا جب تک خاندان اس رہائش گاہ میں اپنے قیام کو جاری رکھتا ہے:

 

 

 یگیاںپاتھ وے ہوم کی ادائ

 +5 4یا  3 2یا  1 خاندان کے افراد کی تعداد

 1800$ 1500$ 1200$ میزبان کو ماہانہ ادائیگی 
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(b اگر بنیادی قبضہ دار کو سرکاری اعانت ملتی ہے، تو اس صورت میں پاتھ وے ہوم کی ادائیگیاں، نیویارک کے مجموعہ )

کے تحت، خاندان کے لیز یا اجارے کے معاہدے کی نافذ العمل  352.3کے سیکشن  18قوانین، اصول اور ضوابط کے عنوان 

تاریخ پر، رہائش کے لیے بنیادی قبضہ دار پر عائد ادائیگی کی ذمہ داری اور بنیادی قبضہ دار کے پناہ گاہ وظیفے کے درمیان 

 فرق سے تجاوز نہیں کر سکتیں۔

(c اگر میزبان خاندان رینٹ اسٹیبیالئزڈ اپارٹمنٹ میں ) رہائش پذیر ہے، تو پاتھ وے ہوم کی ادائیگیاں نیویارک کے مجموعٔہ اصول

اگر  کے تحت خاندان کے کرایہ جاتی تناسبی حصے سے تجاوز نہیں کر سکتیں۔ 2525.7کے سیکشن  9و ضوابط کے عنوان 

رقم سے تجاویز نہیں کریں گی جو میزبان گھرانہ رینٹ کنٹرولڈ اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہے، تو پاتھ وے ہوم کی ادائیگیاں اُس 

 مالک مکان کی جانب سے کرایہ دار سے وصول کی جا رہی ہے۔

 

 منتقلیاں۔ 11 §-05

(a وہ خاندان جس کی طرف سے )HRA پاتھ وے ہوم کی ادائیگیاں کر رہا ہے، کسی نئی رہائش گاہ میں منتقل نہیں ہو سکتا اور ،

کی منظوری حاصل نہ ہوجائے اور اس شرط کی تکمیل نہ ہو  HRAپاتھ وے ہوم کے لیے اہلیت برقرار نہیں رکھتا جب تک کہ 

م میں شریک فرد کو یہ منظوری نئی رہائش گاہ میں کہ منتقلی نیویارک شہر کے اندر ہی کسی رہائش گاہ میں کی جائے۔ پروگرا

منتقلی کے بعد منظوری کے لیے دی جانے والی درخواست پر  HRAمنتقل ہونے سے پہلے الزماً حاصل کرنا ہوگی، بشرطیکہ 

صرف اسی صورت میں غور کرے گا کہ جب پروگرام میں شریک فرد اپنے قابو سے باہر حاالت کے باعث منتقلی سے قبل یہ 

منظوری حاصل کرنے سے قاصر ہو۔ اگر خاندان اپنے حالیہ میزبان گھرانے کے ساتھ نئی رہائش گاہ میں منتقل ہو رہا ہے، تو 

HRA  07(اس منتقلی کی منظوری اسی صورت میں دے گا کہ جب نئی رہائش گاہ اس باب کے سیکشن(h-11  کے بموجب تحفظ

ایک رہائش گاہ سے دوسری رہائش گاہ میں  HRAاور بود و باش کی اہلیت کا تجزیاتی امتحان پاس کرلے۔ دیگر تمام حاالت میں، 

منتقلی کی منظوری صرف اس صورت میں فراہم کرے گا جب پروگرام میں شریک فرد یہ ثابت کردے کہ منتقلی کی معقول وجہ 

 موجود ہے۔

 

(b اگر )HRA  نے نئی رہائش گاہ میں منتقلی کو منظور کر لیا ہے، توHRA اگر قابِل اطالق ہوا، تو پاتھ وے ہوم کی ادائیگیوں ،

کا دوبارہ حساب کتاب کرے گا اور یہ ادائیگیاں، پاتھ وے ہوم کے لیے متعلقہ خاندان کے اہل رہنے کی باقی ماندہ مدت تک تبدیل 

 وئی منتقلی کی جائے۔نہیں ہوں گی سوائے اس کے کہ مزید ک

 کی انتظامی اپیل کی کارروائی۔ DSSایجنسی کی جائزہ کانفرنس اور  11 §-06

(a )DSS  کے انتظامی جائزے کا حق۔ 

کی جانب سے کسی  HRAکوئی درخواست دہندہ یا پروگرام میں شریک کوئی موجودہ یا سابقہ فرد، اس ضمنی باب کے تحت 

کے ذریعے اس ضمنی باب کے التزامات کے نفاذ میں کارروائی کرنے میں کوئی ناکامی،  HRAایسے تعین یا اقدامات، ساتھ ہی 
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کی  DSSاکامی کا جائزہ کرانے کے لیے ایجنسی کی جائزہ کانفرنس اور/یا یا معقول مستعدی کے ساتھ کارروائی کرنے میں ن

 انتظامی سماعت کی درخواست کر سکتا ہے۔ 

(b ایجنسی کی جائزہ کانفرنس۔ ) 

( کے بموجب ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی درخواست کرتا ہے، تو aاگر کوئی فرد، اس سیکشن کی ذیلی شق ) (1)

HRA  کردہ مسائل کا جائزہ لے گا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرے گا۔غیر رسمی طور پر پیش  

کی کسی انتظامی سماعت کی درخواست کیے بغیر بھی ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی  DSSکوئی بھی فرد،  (2)

کی کسی انتظامی  DSSدرخواست کر سکتا ہے۔ ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی درخواست کرنا کسی فرد کو بعد ازاں 

  اعت کی درخواست کرنے سے باز نہیں رکھے گا۔سم

( ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی درخواست، چیلنج کردہ تعین یا کاروائی کے بعد الزماً ساٹھ دنوں کے اندر کی جا 3)

کی انتظامی سماعت کا وقت طے ہوتا ہے، تو ایجنسی کی جائزہ  DSSسکتی ہے، مزید اس شرط کے ساتھ کہ اگر 

 واست الزمی طور پر طے شدہ سماعت کی تاریخ سے قدرے پہلے کی جائے۔کانفرنس کی درخ

( میں مذکور ہدایات کے 2( کے پیراگراف )c( ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی درخواست، اس سیکشن کی ذیلی )4)

کی انتظامی سماعت کی درخواست کیے جانے کی میعاد میں ایجنسی کی جائزہ کانفرنس کی تاریخ کے  DSSمطابق، 

 بعد ساٹھ دنوں کا اضافہ کر دے گی۔

)(c DSS  کی انتظامی سماعت کی درخواست۔ 

( انتظامی سماعت کی درخواست الزماً تحریری شکل میں دی جائے۔ اس طرح کی تحریری درخواست الزمی طور پر 1)

کی جانب سے اپیلوں کے اعالمیے میں طے کردہ دیگر ذرائع سے کی  DSSبذریعہ ڈاک، الیکٹرانک ذرائع یا فیکس، یا 

  جائے۔

ے شدہ نکات کے عالوہ، انتظامی سماعت کی درخواست ( میں ط4( کے پیراگراف )bاس سیکشن کی ذیلی شق ) (2)

 الزمی طور پر چیلنج کردہ تعین یا کارروائی کے بعد ساٹھ دنوں کے اندر اندر کی جائے۔

(d) مجاز نمائندہ۔ 

( سوائے اس کے کہ جہاں پر تحریری اجازت نامے کی تکمیل ناقابل عمل ہو، اس سیکشن کے تحت کانفرنس یا 1)

کرنے والے کسی فرد کی نمائندگی کرنے کے خواہاں فرد یا تنظیم کے پاس ایجنسی کی جائزہ  سماعت کی درخواست

کانفرنس یا انتظامی سماعت میں متعلقہ فرد کی نمائندگی کرنے اور اس کا کیس ریکارڈ دیکھنے کے لیے اس کی 

فرد کے پاس موجود وکیل تحریری اجازت الزمی طور پر ہونی چاہیے، بشرطیکہ اس طرح کی تحریری اجازت متعلقہ 

ایسے وکیل کا کوئی مالزم اگر وکیل کا تحریری اجازت نامہ پیش کرے یا متعلقہ وکیل  کی جانب سے مطلوب نہ ہو۔

DSS  کو بذریعہ ٹیلیفون اس مالزم کو مجاز بنانے کے حوالے سے ہدایت دیتا ہے تو ایسی صورت میں متعلقہ مالزم کو

 وکیل کا مجاز نمائندہ تسلیم کیا جائے گا۔
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(2 )DSS  کو یہ اطالع کر دیئے جانے کے بعد کہ کسی فرد یا تنظیم کو ایجنسی کی جائزہ کانفرنس یا انتظامی سماعت

حد کی نمائندگی کرنے کی اجازت مل چکی ہے، تو متعلقہ نمائندے کو بھی اُن تمام تر مراسلوں کی نقول میں فرِد وا

 کی جانب سے ارسال کیے جاتے ہیں۔ DSSموصول ہوں گی جو کانفرنس یا سماعت سے متعلقہ ہر فرد کو 

(e امداد جاری رکھنا۔ ) 

تعین کی انتظامی اپیل کی درخواست کرتا ہے کہ پاتھ  کی جانب سے اس HRAاگر پروگرام میں شریک کوئی فرد،  (1)

وے ہوم کی ادائیگیوں کو کم، محدود، معطل یا منسوخ کیا جائے، تو پروگرام میں شریک متعلقہ فرد کو پاتھ وے ہوم کی 

 ادائیگیاں تعین کے وقت نافذ العمل رقم کے مطابق اُس وقت تک مسلسل حاصل کرتے رہنے کا حق حاصل ہو گا جب تک

 ( کے بموجب سماعت کا فیصلہ جاری نہ ہوجائے، بشرطیکہ:lاس سیکشن کے ذیلی حصے )

(A)  پروگرام میں شریک فرد متعلقہ تعین کا اعالمیہ سپرد ڈاک کیے جانے سے دس دنوں کے اندر اندر

 انتظامی اپیل کی درخواست کرے؛ اور

(B) عوے پر مبنی ہو۔اپیل غلط شماریاتی حساب یا حقائق سے متعلق غلط تعین کے د 

اس ذیلی شق کے بموجب پاتھ وے ہوم کی کرایہ جاتی اعانت کی مسلسل ادائیگیوں کا اس صورت میں کوئی حق  (2)

نہیں ہے کہ جب اپیل سے متعلق پورا معاملہ مقامی، ریاستی یا وفاقی قانون یا پالیسی کا، یا مقامی، ریاستی یا وفاقی قانون 

 میں تبدیلی کا ہو۔

وے ہوم کی کرایہ جاتی اعانت کی ادائیگیاں، سماعت کے فیصلے کے اجراء کو مسلسل ملتوی نہیں رکھیں گی ( پاتھ 3)

 جب:

(A پروگرام میں شریک فرد تحریری طور پر اس طرح کی اعانت جاری رکھنے کے اپنے حق سے )

 رضاکارانہ طور پر دستبردار ہوگیا ہو؛ یا

(B)  میں حاضر نہ ہو اور اس کے پاس حاضر نہ ہونے کی معقول پروگرام میں شریک فرد انتظامی سماعت

 وجہ بھی نہ ہو۔

(Cکسی خاندان کی طرف سے پاتھ وے ہوم کی ادائیگیوں کو پہلے ہی بارہ ماہ ہو چکے ہوں۔ ) 

( کے بموجب کسی اضافی اپیل کی درخواست کرتا ہے، mاگر پروگرام میں شریک فرد اس سیکشن کی ذیلی شق ) (4)

ہوم کی ادائیگیاں سماعت کے فیصلے کے اجراء کے بعد اس وقت تک بال تعطل جاری رہیں گی جب تک کہ تو پاتھ وے 

( کے بموجب ایک تحریری فیصلہ جاری نہ ہو جائے، سوائے اس کے کہ کسی خاندان کی lاس سیکشن کی ذیلی شق )

 طرف سے پاتھ وے ہوم کی ادائیگیوں کو پہلے ہی بارہ ماہ ہو چکے ہوں۔
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(f) نوٹس۔ 

DSS سماعت کی درخواست کرنے والے فرِد واحد کو، اس سیکشن کے تحت انتظامی سماعت کی مقررہ تاریخ سے کم سے کم ،

سات تقویمی دن پہلے انتظامی سماعت کی تاریخ، وقت اور مقام کی اطالع فراہم کرے گا، سوائے اس کے کہ انتظامی سماعت کی 

 و گیا ہو اور متعلقہ فرد نے اپنی سماعت کی درخواست واپس لے لی ہو۔درخواست کے ضمن میں موجود مسئلہ حل ہ

(g) کیس ریکارڈ کا معائنہ۔ 

اس سیکشن کے تحت کانفرنس یا سماعت کی درخواست کرنے والے فرد یا اس کے مجاز نمائندے کو اپنے پاتھ وے پروگرام کی 

، HRAاور ریکارڈز کا معائنہ کرنے کا حق حاصل ہے جنہیں کیس فائل، اگر موجود ہو، کے مندرجات، اور اُن تمام دستاویزات 

 HRAبذریعہ ٹیلیفون یا تحریری شکل میں درخواست کیے جانے پر،  انتظامی سماعت میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

کی ملکیت میں موجود ایسی تمام اضافی دستاویزات کی نقول فراہم کرے  HRAمتعلقہ فرد کو ایسی تمام دستاویزات کی نقول اور 

، یہ دستاویزات انتظامی HRA گا جنہیں متعلقہ فرد انتظامی سماعت کی تیاری کرنے کے مقاصد کے لیے شناخت یا طلب کرتا ہے۔

پانچ کاروباری دنوں کے اندر اندر  اگر یہ دستاویزات انتظامی سماعت سے قبل سماعت سے قدرے پہلے بالمعاوضہ فراہم کرے گا۔

پر الزم ہے کہ متعلقہ فرد کو ان دستاویزات کی نقول انتظامی سماعت کے وقت سے پہلے ضرور  HRAطلب کی جاتی ہیں تو 

  فراہم کر دے۔

)(h برخاستگی۔ 

( کی جانب سے eradministrative hearing officانتظامی سماعت کو معقول وجہ کے باعث افسر برائے انتظامی سماعت )

 کی درخواست پر برخاست کیا جا سکتا ہے۔ HRAاس کی ذاتی صوابدید پر یا متعلقہ فرد یا اس کے مجاز نمائندے، یا 

(iانتظامی سماعت کا انعقاد۔ )  

کی جانب سے تقرر کردہ ایک غیر جانبدار افسر سماعت کے ذریعے کیا جائے گا  DSSانتظامی سماعت کا انعقاد،  (1)

ف لینے اور عدالتی پروانۂ طلبی جاری کرنے کا اختیار حاصل ہو گا اور جو چیلنج کردہ تعین یا کارروائی سے جسے حل

 متعلقہ حقائق کی کوئی پیشگی ذاتی معلومات نہیں رکھتا ہو گا۔

ول ( انتظامی سماعت غیر رسمی ہوگی، تمام متعلقہ اور ٹھوس شواہد قابل قبول ہوں گے اور شواہد کے قانونی اص2)

انتظامی سماعت اُس )اُن( خاص تعین کے حوالے سے پیش کردہ حقیقی اور قانونی مسائل تک محدود  الگو نہیں ہوں گے۔

 ہوگی جس کے لیے انتظامی سماعت کی درخواست کی گئی تھی۔

سماعت کی درخواست کرنے والے فرد کو تصدیق کرنے، تصدیق کے لیے گواہ پیش کرنے، دستاویزی شہادت پیش  3)(

کی جانب سے پیش کردہ شہادت کے برخالف شہادت پیش کرنے، افسِر سماعت سے پروانۂ طلبی جاری  HRAکرنے، 

کا معائنہ کرنے کے لیے کونسل کی جانب سے پیش کردہ کسی بھی دستاویزات  HRAکرنے کی درخواست کرنے، اور 

 یا دوسرے نمائندے کے ذریعے نمائندگی کرانے کا حق حاصل ہو گا۔

 انتظامی سماعت کی ایک صوتی ریکارڈنگ، صوتی بصری ریکارڈنگ یا تحریری نقل حرفی کو تیار کیا جائے گا۔ (4)
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(j درخواست برائے انتظامی سماعت کی برخاستگی۔ ) 

(1 )DSS امی سماعت کی درخواست کو باطل خیال کرے گا کہ جب سماعت کی درخواست کرنے اس صورت میں انتظ

واال متعلقہ فرد یا اس کا مجاز نمائندہ دونوں میں سے کوئی بھی انتظامی سماعت میں حاضر نہ ہو، سوائے اس کے کہ 

 متعلقہ فرد یا اس کا مجاز نمائندہ دونوں میں سے کسی نے بھی: 

(A) ت دوبارہ طے کرنے کی درخواست کرنے کے لیے انتظامی سماعت سے قبل انتظامی سماعت کا وق

DSS سے رابطہ کیا ہو؛ یا 

(B)  ،انتظامی سماعت کی مجوزہ تاریخ سے پندرہ تقویمی دنوں کے اندر اندرDSS  سے رابطہ کیا ہو اور

 مقررہ تاریخ پر انتظامی سماعت میں حاضر نہ ہو پانے کی معقول وجہ فراہم کر دی ہو۔

( کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہو تو 1( اگر متعلقہ فرد یا اس کے مجاز نمائندنے نے اس ذیلی شق کے پیراگراف )2)

DSS  مقدمے کا اندراج کیلنڈر پر کردے گا۔ 

(k) سماعت کا ریکارڈ۔ 

درخواستیں، اور سماعت کا سماعت کی ریکارڈنگ یا تحریری نقل حرفی، تمام کاغذات اور سماعت کے سلسلے میں دائر کردہ 

  فیصلہ مجموعی طور پر انتظامی سماعت کے مکمل اور جامع ریکارڈ کو الزم بناتے ہیں ۔

(l) سماعت کا فیصلہ۔ 

فیصلہ تحریری شکل میں ہونا الزم  افسِر سماعت صرف اور صرف سماعت کے ریکارڈ کی بنیاد پر ایک فیصلہ صادر کرے گا۔

مسائل، متعلقہ حقائق، اور قابل اطالق قانون، ضوابط اور منظور شدہ پالیسیاں، اگر کوئی ہوں، تو یہ ہے اور انتظامی سماعت کے 

فیصلے میں قابل تعین مسائل کی نشاندہی ہونا، حقیقت کے نتائج درج  سب اس میں مذکور ہونے چاہئیں جن پر فیصلے کی بنیاد ہے۔

 کو ہدایت دینا ضروری ہے۔ HRAو، مخصوص کارروائی کے لیے ہونا، تعین کی وجوہات بیان کرنا، اور جہاں مناسب ہ

فیصلے میں،  فیصلے کی ایک نقل، تمام فریقین اور ان کے مجاز نمائندوں کو، اگر کوئی ہوں، ارسال کی جائے گی۔ (1)

مزید اپیل کے حق کی سماعت کی درخواست کرنے والے فرد کو بھیجا جانے واال تحریری اعالمیہ اور اس اپیل کو 

 جانے کا طریقٔہ کار شامل ہو گا۔ کیے

(2) HRA  ،ایسے کسی سماعتی فیصلے کا پابند نہیں ہے جو افسِر سماعت کے اختیارات سے متجاوز ہو یا جو وفاقی

کسی سماعتی  HRAاگر کمشنر یہ طے کرتا ہے کہ  ریاستی، یا مقامی قانون یا ان اصول و ضوابط سے متصادم ہو۔

نر فوری طور پر سماعت کی درخواست کرنے والے فرد کو اس تعین سے آگاہ کرے فیصلے کا پابند نہیں ہے، تو کمش

ایسا نوٹس تحریری شکل میں ہو گا اور متعلقہ فرد کو عدالتی جائزے  گا اور تعین کی وجوہات سے بھی مطلع کرے گا.

 کے حق سے بھی مطلع کرے گا۔ 
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(mاضافی اپیل۔ ) 

 DSSافسر سماعت کے فیصلے سے ماخوذ ایک اپیل کمشنر کو تحریری شکل میں پیش کی جاسکتی ہے بشرطیکہ یہ  (1)

کی جانب سے  DSSاطالع نامے میں بیان کردہ طریقٔہ کار کے تحت،  منسلککی جانب سے سماعتی فیصلے کے ساتھ 

کمشنر کو پیش کردہ  در وصول ہو جائے۔افسِر سماعت کا فیصلہ بھیجے جانے کے پندرہ کاروباری دنوں کے اندر ان

ریکارڈ؛ سماعت کے ریکارڈ، افسر سماعت کے فیصلے اور کسی بھی ایسے حلف نامے، دستاویزی شہادت، یا ایسے 

  تحریری دالئل پر مشتمل ہو گا جو درخواست دہندہ یا پروگرام میں شریک فرد جمع کرانا چاہتا ہو۔

کی جانب سے جمع کردہ کسی  HRAدہندہ یا پروگرام میں شریک فرد اور کمشنر؛ سماعت کے ریکارڈ اور درخواست  (2)

  دستاویزی شہادت کی بنیاد پر ایک تحریری فیصلہ صادر کرے گا۔

فیصلے کی ایک نقل، بشمول درخواست دہندہ یا پروگرام میں شریک فرد کو عدالتی جائزے کے حق کے تحریری نوٹس  (3)

 وں، اگر کوئی ہوں، کو بھیجی جائے گی۔کے، تمام فریقین اور ان کے مجاز نمائند

کے لیے  HRAاس سیکشن کے تحت کی جانے والی اپیل کے بموجب کمشنر کا فیصلہ جاری ہونے پر، حتمی اور  (4)

 کے لیے اس پر کاربند رہنا ضروری ہو گا۔ HRAواجب العمل ہو گا اور 

 

 اضافی التزامات۔ 11 §-07

(a پاتھ وے ہوم پروگرام میں شامل ) خاندانوں کو خدمات فراہم کنندگان کے پاس بھیجا جائے گا جو انہیں ان کے سماجی حلقوں میں

 موزوں خدمات سے منسلک کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔

(bپاتھ وے پروگرام کے لیے منتظر افراد کی فہرستیں مرتب نہیں کی جائیں گی۔ ) 

(c )HRA ش پذیر میزبان گھرانے کے ساتھ منتقلی کی اجازت صرف اور صرف کسی بھی خاندان کو رعایتی اپارٹمنٹ میں رہائ

 ہر معاملے کی انفرادی نوعیت کی بنیاد پر دے گا۔

(dپناہ گاہ کے رہائشی افراد ممکنہ میزبان گھرانوں کی نشاندہی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ) 

(e وہ میزبان گھرانہ جو )HRA ،اس کے لیے خاندان سے براِہ راست رقوم،  سے پاتھ وے ہوم کی ادائیگیاں وصول کر رہا ہے

وہ میزبان گھرانہ جو اپنی میزبانی کی مد میں پاتھ وے ہوم کی  اشیاء یا خدمات کا مطالبہ، درخواست یا وصولی کی ممانعت ہے۔

 HRAائیگیاں ادائیگیوں کے عالوہ دیگر رقوم، اشیاء یا خدمات کا مطالبہ، درخواست یا وصولی کرتا ہے، اسے پاتھ وے ہوم کی اد

 ہوں گی۔ ٹانی کو واپس لو

(f اگر میزبان گھرانے کی رہائش گاہ میں کوئی نیا شخص منتقل ہو جائے، یا پھر پورا خاندان یا خاندان کا کوئی بھی فرد رہائش )

گاہ سے باہر منتقل ہو جائے تو اس صورت میں میزبان گھرانے اور پروگرام میں شریک فرد دونوں کو چاہیے کہ فوری طور پر 

HRA کو الزماً مطلع کریں۔ 
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(gا )گر خاندان، میزبان گھرانے کی رہائش گاہ سے باہر منتقل ہو جائے، تو میزبان گھرانے کو اُس میعاد کی ادائیگیاں واپس لو 

اگر خاندان کا کوئی ایک یا زائد افراد میزبان گھرانے  ہوں گی جس میں متعلقہ خاندان اُن کی رہائش گاہ میں قیام پذیر نہیں تھا۔ ٹانی

پاتھ وے ہوم کی ادائیگیوں کو اُن افراد کی تعداد کی بنیاد پر  HRAر منتقل ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کی رہائش گاہ سے باہ

 ٹانی دوبارہ شمار کرے گی جو ابھی بھی رہائش گاہ میں قیام پذیر ہوں گے اور میزبان خاندان کو متجاوز ادائیگیاں الزماً واپس لو

 ہوں گی۔

(h میزبان گھرانے کی کسی بھی )رہائش گاہ کے لیے تحفظ اور بود و باش کی اہلیت کا تجزیاتی معائنہ پاس کرنا ضروری ہے۔ 

 مزید برآں:

اگر خاندان میں کوئی ایسا فرد شامل ہو جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہو، تو میزبان گھرانے کے لیے ایک صداقت  (1)

ی فرد سے متعلق، بچوں پر تشدد اور بدسلوکی نامہ پاس کرنا ضروری ہو گا، جس میں، کم از کم، گھرانے کے کسی بھ

 Statewide Central Register of Child Abuse andسے متعلق ریاست بھر کے مرکزی رجسٹر )

Maltreatment میں شامل کسی معلومات اور اس امر کا تجزیہ شامل ہو گا کہ آیا میزبان گھرانے کا کوئی فرد نیو )

کے بموجب جنسی مجرم کے طور پر  C-6( کی شق  York Correction LawNewیارک کے قانوِن تصحیح )

 رجسٹرڈ تو نہیں ہے۔

اگر میزبان گھرانے میں کوئی ایسا فرد شامل ہو جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہو، تو خاندان کے لیے ایک صداقت  (2)

، بچوں پر تشدد اور بدسلوکی نامہ پاس کرنا ضروری ہو گا، جس میں، کم از کم، خاندان کے کسی بھی فرد سے متعلق

سے متعلق ریاست بھر کے مرکزی رجسٹر میں شامل کسی معلومات اور اس امر کا تجزیہ شامل ہو گا کہ آیا خاندان کا 

 کے بموجب جنسی مجرم کے طور پر رجسٹرڈ تو نہیں ہے۔ C-6کوئی فرد نیویارک کے قانوِن تصحیح کی شق 

(iاگر خاندان کے کسی بھی فرد کا، ن ) کے  452.9کے سیکشن  18یویارک کے مجموعہ قوانین، اصول اور ضوابط کے عنوان

کی پناہ گاہ کے لیے اہل ہونے کا تعین ہوگیا ہو، تو میزبان گھرانے میں ایسے گھریلو تشدد کا مرتکب فرد شامل نہیں  HRAتحت 

 ہونا چاہیے جو اس تعین کے نتیجے میں واقع ہو۔

(j ایسے اہل ) خاندانوں کی تعداد جنہیں اس باب کے تحت پاتھ وے ہوم کی ادائیگیوں کے لیے منظور کیا جاسکتا ہو، دستیاب فنڈنگ

 کی رقم کے لحاظ سے محدود ہوگی۔
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 (NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT) نیویارک شہر کا شعبہ قانون
 (DIVISION OF LEGAL COUNSEL) ڈویژن برائے قانونی کونسل

100 CHURCH STREET 
NEW YORK, NY 10007 

4028-356-212 
 

 تصدیق بمطابق

 (d)1043§منشور 

 

 پاتھ وے ہوم کے نام سے معروف نیویارک شہر کا کرایہ جاتی اعانت کا پروگراماصول کا عنوان: 

 )پاتھ وے ہوم( HRA 007 2018حوالہ نمبر: 

 ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشنقانون ساز ایجنسی: 

 

 (d)1043میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ اس محکمے نے نیو یارک شہر کے منشور کے سیکشن   
 کے لوازمات کے مطابق اوپر بیان کردہ مجوزہ اصول کا جائزہ لے لیا ہے اور یہ کہ اوپر بیان کردہ مجوزہ اصول:

 
(i)  تکمیل اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ جو قانونی نکات کو مجاز بنانے کے مقصد کی

 کرے؛

(ii) دیگر قابل اطالق قوانین کے ساتھ متصادم نہیں ہے؛ 

(iii)  قابل عمل اور مناسب حد تک، اپنے بیان کردہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محتاط انداز
 میں تیار کیا گیا ہے؛ اور

(iv)  قابل عمل اور مناسب حد تک، بنیاد اور مقصد کے گوشوارے پر مشتمل ہے جو اصول کی
 ل کی جانب سے عائد کردہ لوازمات فراہم کرتا ہے۔دو ٹوک وضاحت اور اصو

 

/s/ STEVEN GOULDEN    :2018جوالئی  11 تاریخ  
 کارپوریشن کی فعال کونسل
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 نیویارک شہر کے ناظم کا دفتر برائے عملی معامالت 
(NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS) 

FLOOR th253 BROADWAY, 10 
NEW YORK, NY 10007 

1400-788-212 
 

 تصدیق / تجزیہ 
 کے مطابق (d)1043منشور سیکشن 

 

 پاتھ وے ہوم کے نام سے معروف نیویارک شہر کا کرایہ جاتی اعانت کا پروگراماصول کا عنوان: 

 HRA-20حوالہ نمبر: 

 ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشنقانون ساز ایجنسی: 

 

کے  (d)1043میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ اس محکمے نے نیو یارک شہر کے منشور کے سیکشن 
 لوازمات کے مطابق اوپر بیان کردہ مجوزہ اصول کا تجزیہ کر لیا ہے اور یہ کہ اوپر بیان کردہ مجوزہ اصول:
 

(i)  قابل فہم ہے اور علیحدہ باضابطہ برادری یا برادریوں کے لیے سادہ زبان میں 
 یر کیا گیا ہے؛تحر

 
(ii)  اصول کے بیان کردہ مقصد کے حصول کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے باضابطہ برادری یا باضابطہ

 برادریوں کے لیے تعمیلی اخراجات کو کم کرتا ہے؛ اور
 

(iii)    کوئی تدارکی عرصہ فراہم نہیں کرتا کیونکہ یہ کسی خالف ورزی، خالف ورزی میں ردوبدل، یا
 تھ وابستہ جرمانوں میں ردوبدل کا باعث نہیں بنتا۔خالف ورزی کے سا

 
 

ALEXANDRA OZOLSs/ /      12  ،2018جوالئی 
 تاریخ     دفتِر ناظم برائے عملی معامالت 

(Mayor’s Office of Operations) 
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