
FIA-1104a (UR) 11/16/2016 (page 1 of 2)  
(E) 11/03/2016 
LLF 
  

 (Urdu) يوٹيليٹی سے متعلق پرچہ 
   

 کيا ميں اپنی يوٹيليٹيز کے سلسلے ميں مدد حاصل کر سکتا ہوں؟ 
  

 ہيومن ريسورسز ايڈمنسٹريشن)Human Resources Administration, HRA ( يوٹيليٹی بلوں)کی ادائيگی کرنے ميں ) گيس اور بجلی
 مالی اعانت کے ساتھ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ يوٹيليٹی بلوں کی ادائيگی کے ليے گرانٹس نقد اعانت اور سپليمنٹل سيکيورٹی انکم 

)Supplemental Security Income, SSI ( پانے والوں کے ليے نيز آمدنی کے ديگر وسائل والے ان افراد کے ليے دستياب ہے جنہيں
 کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے نيز ضرورت پوری کرنے کے ليے کوئی دستياب وسائل نہيں ہيں۔

  
 اگر آپ کو فی الحال نقد اعانت ياSSI  ملتی ہے توHRA  آپ کی يوٹيليٹی سروس بند ہونے سے روکنے کے ليے چار مہينے تک کے يوٹيليٹی

سے ادائيگی ملتی ہے تو انہيں سروس جاری يا بحال کرنی چاہيے  HRAکے بقايہ جات ادا کرے گا۔ آپ کے يوٹيليٹی سروس فراہم کننده کو اگر 
 چاہے سبھی بقايے ادا نہيں کيے گئے ہوں۔

  
 اگر آپ کو فی الحال نقد اعانت نہيں ملتی ہے تو آپ اپنی يوٹيليٹی سروس بند ہونے سے روکنے يا اپنی يوٹيليٹی سروس بحال کرنے کے ليے

 ايک ہنگامی گرانٹ کے بھی اہل ہو سکتے ہيں۔
  

 اگر آپ کو نقد ياSSI اعانت ملتی ہے تو آپ يوٹيليٹی گارنٹی کے بھی اہل ہو سکتے ہيں۔ 
  
  

 مطلب ہے؟ يوٹيليٹی گارنٹی کا کيا
  

HRA  ماه کی مدت تک وه يوٹيليٹی کی ادائيگی کرے گا اگر يوٹيليٹی گارنٹی رکھنے واال ) 6(يوٹيليٹی کمپنی کو اس بات کا يقين دالتا ہے کہ چھ
 کا وصول کننده اسے ادا نہيں کر سکتا ہو۔ SSIنقد اعانت کا وصول کننده يا 

  
اگر آپ کو يوٹيليٹی گارنٹی ملتی ہے تو آپ يوٹيليٹی کے آئنده سبھی بلوں کی ادائيگی کے ذمہ دار رہتے ہيں۔ 

  
  

 يوٹيليٹی گارنٹی کا کيا فائده ہے؟
  

 يوٹيليٹی سروس بند ہونے سے روکنے کے ليےHRA  آپ کے يوٹيليٹی فراہم کننده کو جو رقم ادا کرتا ہے وه آپ سے واپس ادا کرنے کا مطالبہ
 کيا جائے گا۔

  
گارنٹی کی مدت کے دوران، يوٹيليٹی سروس کا فراہم کننده درج ذيل کام نہيں کرے گا : 

  
HRA کی جانب سے غير ادا شده کسی ميزان کے سبب آپ ک سروس بند نہيں کرے گا؛ يا 

  
باقى مانده غير ادا شده ميزان وصول کرنے کی کوشش نہيں کرے گا۔ 

ادا کرتا ہے تو يوٹيليٹی سروس فراہم کننده آپ پر $ 75صرف  HRAکا ہے اور $ 100پر ہيں اور بل  SSIاگر آپ نقد اعانت يا  :مثال
 کی وجہ سے آپ کی سروس بند نہيں کرے گا۔ $ 25اب بھی باقی 

  
  

 يوٹيليٹی گارنٹی کتنی مدت تک رہتی ہے؟
  

 يوٹيليٹی گارنٹی چھ مہينے تک نافذ العمل رہے گی۔ يوٹيليٹی گارنٹی کی مدت چھ مہينے سے کم ميں ختم ہو جائے گی اگر چھ ماه کی مدت سے
موصول ہونا شروع جانے کی وجہ سے اگر  SSIبينيفٹس روک ديے جائيں۔ آپ کو  SSIپہلے آپ کی نقد اعانت کا کيس بند ہو جائے يا آپ کے 

 آپ کی نقد اعانت کا کيس بند ہو جاتا ہے تو بھی گارنٹی ختم ہو جائے گی۔
  

  
  

 )اگلے صفحہ پر جاری(
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 اگر ميں گارنٹی کی مدت کے دوران اپنے يوٹيليٹی بل کی ادائيگی نہيں کر سکتا ہو کيا ہوتا ہے؟
  

 اگر آپ گارنٹی کی مدت کے اندر اپنے بل کی پوری رقم ادا نہيں کرتے ہيں تو آپ کا يوٹيليٹی سروس فراہم کنندهHRA  کو مطلع کرے گا۔
HRA سے کوئی ايسی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کيا جائے گا جو گارنٹی کی مدت کے دوران آپ کے ذريعہ ادا نہيں کيا گيا ہے۔ 

  
 اگر آپ نقد اعانت کے وصول کننده ہيں تو گارنٹی کی مدت کے دورانHRA  کے ذريعہ ادا کرده کوئی رقم آپ کی نقد اعانت والی گرانٹ سے

کو پوری رقم ادا نہيں ہو جاتی ہے۔ اسے تالفی کہا جاتا ہے۔ نيز، ہنگامی بھتہ، جو آپ کی گرانٹ کا  HRAتب تک واپس لی جائے گی جب تک 
آپ کا ماہانہ يوٹيليٹی بل اس بھتے کے  HRAکہا جاتا ہے اور ) اسے يوٹيليٹی بھتہ کی تحديد(ہی حصہ ہے آپ کی گرانٹ سے ہٹا ديا جائے گا 

 ۔)اسے براه راست وينڈر کو ادائيگی کہا جاتا ہے(ساتھ براه راست آپ کے يوٹيليٹی سروس فراہم کننده کو ادا کرے گا 
  

 اگر آپSSI  کے وصول کننده ہيں تو آپ سے کوئی ايسی رقم واپس ادا کرنے کا تقاضہ نہيں کيا جاتا ہے جوHRA  آپ کے يوٹيليٹی سروس
 فراہم کننده کو ادا کرتا ہے۔

  
  

 گارنٹی کی ميعاد ختم ہونے سے پہلے ہی ميرا نقد اعانت کا کيس بند ہو جاتا ہے تو کيا ہوتا ہے؟اگر يوٹيليٹی 
  

 اگر يوٹيليٹی گارنٹی کی ميعاد ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کا نقد اعانت کا کيس بند ہو جاتا ہے تو يوٹيليٹی گارنٹی کی مدت آپ کا کيس بند ہونے
 کی تاريخ کو ہی ختم ہو جاتا ہے۔ يوٹيليٹی گارنٹی کی ميعاد ميں کوئی باقى مانده وقت ضائع ہو جاتا ہے۔

  
HRA  يوٹيليٹی سروس فراہم کننده کو مطلع کرتا ہے کہ آپ کی نقد اعانت کا کيس بند کر ديا گيا ہے۔ آپ کا يوٹيليٹی سروس فراہم کننده آپ پر

نے ادا نہيں کيا اور جسے يوٹيليٹی سروس فراہم کننده نے الگ رکھا  HRAواجب االدا کسی ايسی بقايہ رقم کے ليے آپ کو بل بھيجے گا جو 
 موصول ہو رہے ہونے کے دوران آپ کو بل نہيں بھيجا۔ SSIاور جس کے ليے آپ کو نقد اعانت يا 

  
 يوٹيليٹی سروس فراہم کننده اب آپ کی نقد اعانت کا کيس بند ہو جانے کی وجہ سے واجب االدا پوری بقايا رقم کے ساتھ آپ کو ايک نوٹس

 بھيجے گا۔ آپ کو بقايا رقوم کے ساتھ، نيز آپ کے حاليہ ماہانہ استعمال کی رقم کا ايک بل بھی ملے گا۔
  

 اگر آپ بقايا رقم ادا نہيں کرتے ہيں يا يوٹيليٹی سروس فراہم کننده کے ساتھ بقايوں کی ادائيگی کرنے کے ليے ادائيگی کا اقرار نامہ نہيں کرتے
ميں  HRAہيں تو آپ کو يوٹيليٹی منقطع کرنے کا نوٹس موصول ہو سکتا ہے۔ آپ کو يوٹيليٹی منقطع کرنے کا نوٹس موصول ہوتا ہے تو آپ 

 ہنگامی اعانت کے ليے درخواست دے سکتے ہيں۔
  
  

 يوٹيليٹی گارنٹی کی معياد ختم ہوجانے پر کيا ہوتا ہے؟
  

 گارنٹی کی مدت ختم ہو جانے پر اگر آپ اپنا بل ادا نہيں کرتے ہيں توHRA  کو مطلع نہيں کيا جائے گا اورHRA  آپ کے خدمت فراہم کننده
 کو يوٹيليٹی کی ادائيگی نہيں کرے گا۔

  
 اگر گارنٹی کی مدت ختم ہوجانے کے بعد بھی آپ کو نقد اعانت ياSSI  ملتی ہے تو گارنٹی جاری کيے جانے کے وقت يوٹيليٹی سروس کی آپ

ختم نہ ہو جائے تب  SSIپر بقايہ رقم بدستور آپ کے اکاؤنٹ پر رہے گی ليکن جب تک آپ کی نقد اعانت کا کيس بند نہ ہو جائے يا آپ کی 
 تک آپ کو بل نہيں بھيجا جائے گا۔

  
اگر آپ رواں يوٹيليٹی بلوں کی ادائيگی نہيں کرتے ہيں تو آپ کا يوٹيليٹی سروس فراہم کننده يوٹيليٹی منقطع کرنے کا نوٹس جاری کر سکتا ہے۔ 

  
  

 اگر يوٹيليٹی گارنٹی کی ميعاد ختم ہو جاتی ہے اور ميں اب بھی اپنے بل ادا نہيں کر سکتا ہوں تو کيا ہوتا ہے؟
  

 گارنٹی کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اگر آپ کو بند کرنے کا نوٹس ملتا ہے تو آپ کو ہنگامی اعانت کے ليے درخواست دينی چاہيے۔ آپ
يوٹيليٹی کے ديگر بقايوں کی ادائيگی اور يوٹيليٹی گارنٹی کی دوسری مدت کے ليے اہل ہو سکتے ہيں۔ درخواست کيسے ديں اس بابت مزيد 

 پر رابطہ کريں۔ 311معلومات کے ليے 


