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NYCHAزکے چیلینج

ی بلین سرمایہ ک$ 40
ضرورت اور اس 
ے سے نمڻنے کے لی
محدود وسائل

ترقی کے تحت اقدامات

استحکام
حکمت عملی

پراپرڻیز میں سرمایہ کاری
ہر عمارت کی منصوبہ سازی کرنا•
ئے آپریشنل بہتری کو تقویت دینے کے ل•

سرمایہ کا فنڈاکڻھا کرنا
نیادی تعمیل اور بنیادی رہائش کے معیار کے ب•

اصولوں کے تمام عناصر کو حل کرنا

المنظمة غیر مناسبة بشكلٍ 
جید للتحدیات التشغیلیة
یر والتحدیات المتعلقة بتوف

رأس المال
خطة التحول

تنظیم میں سرمایہ کاری
اصول کے مطابق کام پر توجہ•
خدمت کا کلچر بنانا•
خدمت کی فراہمی کو بہتر بنائیں•

تنظیمی 
حکمت عملی

لوگوں میں سرمایہ کاری 
معاشی مواقع کو بہت زیاده بڑھانا •
پروگراموں کو مضبوط کرناM/WBEاور 3سیکشن •
صحت سے متعلق رابطوں کو بڑھانا اور ماحولیاتی•

صحت کو بہتر بنانا

نوکریاں اور 
بازیابی کی حکمت

عملی

اقدامات کا جائزە

تنظیم آپریشنل 
ہ چیلنجوں اور سرمای

ے کی ترسیل کے لی
غیر تسلی بخش ہے

رہائشیوں کو غیر 
معمولی صحت اور 
معاشی بحران کا 

سامنا ہے



� موجودە حالتNYCHA: �س منظر
NYCHA مناسب پورٹ فولیو کی فوری ضرورت ہے175,000کے لیے

کی ضرورت ہےبلین$40سے نمڻنے کے لئے ADAلیڈ، ایسبیسڻس، پلس PNAمکمل•
سرمایہ کاری میں اضافہ ساالنہ/ بلین$ +1دارالحکومت کی ضروریات میں کم از کم •

ہونا ہے

اپارڻمنڻس کے راستے میں مکمل مرمت62,000
•PACT ہم ہزار اپارڻمنڻس کے لئے مکمل تزئین و آرائش پر مالی اعانت فرا62پروگرام

کررہا ہے
پروگرام اضافی مرمت کی مالی اعانت فراہم کریں گےNYCHA2.0دیگر •

اپارڻمنڻس میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے110,000لیکن 
بلین$18کرنے کے لیے مستحکمان اپارڻمنڻس کو •

محکمہ برائے رہائش و شہری ترقی یعنی(کی ضرورت ہے 
)Department of Housing and Urban Development, HUD  (

)لیڈ، مولڈ، پیڻس، لفٹ اور حرارت-معاہده کےستون
•NYCHA کیپڻل فنڈز محفوظ ہیںبلین$ 3.3کے پاس صرف

NYCHA کو ایک ایسے جامع منصوبے کی ضرورت ہے جوNYCHA
عمارت کے اندر جسمانی ضروریات کو پورا کرےہرپورٹ فولیو میں 

- 75,000

175,000

- 62,000 
PACT

110,000

Total Units NYCHA 2.0 Remaining
Units

NYCHA PortfolioNYCHA Portfolio

175,000

-75,000

110,000

Total Units NUCHA 2.0 Remaining
Units

NYCHAپورٹ فولیو

کل ا�ائ�اں NYCHA 2.0 با�� یونٹ
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Mold, $9.5B

Pests, $0.37B

Elevators, $1.6B

Heat, $4.1B

Lead Abatement, $1B

Other, $1.4B

Stabilization Costs - $18BStabilization Costs - $18B
Other; $1,4B

Lead Abatement; $1B

Heat; $4,1B

Elevators; $1,6B

Pests; $0,37B

Mold; $9,5B

ن $ 18استحکام � اخراجات  بلنی

وری �� اپارڻمنٹس کو مستحکم کر�ن � ل�ئ ک�ا کچھ110,000 �ن

بلین$ 9.5:مولڈ
پائپنگ تبدیل کرنا؛ مکمل کچن اور حمام؛ وینڻیلیشن•

بلین$ 1: لیڈ کی کمی
اکائیوں میں مکمل کمی110,000•

بلین$ 4.1: حرارت
تعطل روکنا اور حرارت کی ترسیل کو بہتر بنانا•

بلین$ 1.6: لفٹ
ڈرامائی طور پر عارضی تعطل کو کم کرنا•

ملین$ 370: پیسٹ
فضلہ کےلیے نیا یارڈ، اندرون میں کمپیکڻر کا کام وغیره۔•

بلین$ 1.4: دیگر
)جیسے حفاظتی تدابیر(کی اشیاء کو درست کرنا HQSدیگر •
، صدر دروازے تک CCTVبشمول (سیکیورڻی میں سرمایہ کاری •

)رسائی کے
گیس رایزر پر توجہ دینا•

-Housing & Quality Standard(اپارڻمنڻس میں ریائش کے معیارات 110,000 HQS ( کے معاہده کی تعمیل اور بنیادی
قریب مدت میں مزید پستی کو -کی ضرورت ہے بلین $ 18کو NYCHAکے حصول کے لیے ) HQS(رہائش کے معیار 
روکنے کےلیے۔

اضی، کلیدنگ مثال کے طور پرکمیونڻی سنڻر پروسیسنگ، ار(کاریمکمل طور پر تجدیدلیکن اس پراپرڻی کی 
کی ضرورت ہوگی۔بلین$25مجموعی طور پر -بلین$ 7~کو مزید NYCHA، )وغیره کے لئے
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ن $ 1.4: د�گر بلنی

ن $ 1; تک � ک� بلنی

ن $ 4.1: حرارت بلنی

۔  ن $ 1.6لفڻنی بلنی

ن $ 4.1: حرارت بلنی

ن $ 9.5: مولڈ بلنی



موجودە �مایہ کاری منی رکاوٹ

NYCHA 
Savings & 
Vouchers, 

$3.43B

Federal 
(Funded), 

$0.55B

State 
(Funded), 

$0.55B

City 
(Agreement), 

$2.20B

Gap, $11.24B

Stabilization Costs - Total $18B
NYCHA Savings 

& Vouchers, 
$3.43B

Federal 
(Funded), 

$0.55B

State (Funded), 
$0.55B

City 
(Agreement), 

$2.20B

Gap, $18.07B

Full Scope Costs - Total $25B

State 
(Funded); 

$0,55B

ن $ 18استحکام � اخراجات  ن $ 25–مکمل دائرە کار � ال�ت بلنی بلنی
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NYCHA مکمل دائره کاراستحکامکا متوقع سرمایہ کا فرق
بلین$24.80بلین 17.97$کل الگت

بلین$6.73بلین$6.73کل محفوظ
NYCHAبلین$3.43بلین$3.43کی بچت اور واؤچرز

بلین$0.55بلین$0.55)فندنگ کی(وفاقی طور پر 
بلین$0.55بلین$0.55)فندنگ کی(وفاقی نے 

بلین$2.20بلین$2.20)معاہده(شہر 
بلین$18.07بلین$11.24متوقع فرق

بلین$ 18.07= متوقع فرق 

NYCHA بچت اور �
ن $ 3.43واؤچر  بلنی

وفاق �ن 
) فندنگ �(

ن 0.55$ بلنی

ر�است �ن 
) فندنگ �(

ن 0.55$ بلنی

؛ )معاہدە(شہر 
ن 2.20$ بلنی

ن $18.07فرق  بلنی

بلین$ 11.24= متوقع فرق 

ن $11.24فرق  بلنی

وفاق �ن 
)فندنگ �(

ن 0.55$ بلنی

NYCHA �
بچت اور واؤچر 

ن $ 3.43 بلنی

ر�است �ن 
) فندنگ �(

ن 0.55$ بلنی

؛ )معاہدە(شہر 
ن 2.20$ بلنی



استحکام کا جائزە
NYCکا پبلک ہاؤسنگ پریزرویشن ڻرسٹ

کمپنی تشکیل دیتا ہےعوامیکے زیر انتظام NYCHAاسکول کنسڻرکشن اتھارڻی ماڈل استعمال کرتا ہے اور •
بڑے پیمانے پر تعمیرات کو تیز کرنے کے لئے خریداری کا ڈھانچہ فراہم کرتا ہے•
تک رسائی حاصل کرنے ) Tenant Protection Vouchers-TPVs(مرمت کے لیے کرایہ داروں کےتحفظ کے واؤچرس •

کے لئے عوامی اداره کا استعمال کرتا ہے
•NYCHAڻرسٹ کے ساتھ طویل مدتی زمینی لیز میں داخل ہے
سے معاہده کیا ہےNYCHAآپریشنز اور یونین کی افرادی قوت کو برقرار رکھنے کے لئے / ڻرسٹ نے مینجمنٹ •

کا عبوری استعمال)TPVs(کرایہ داروں کے تحفظ کے واؤچر 
•HUD ،نوڻسوں کی بنیاد پرNYCHA کے معیار پر پورے " متروک ہونے"ہزار اپارڻمنڻس موجود ہیں جو 110کے پاس

اترتے ہیں
معیار کو پورا کرتے ہیں" متروک"کے اہل ہو جاتےہیں جب وه اس TPVsاپارڻمنڻس •
•HUD اور وفاقی مواقع کا مطالبہ کریں:

 واؤچرس کو مخصوص اپارڻمنڻس سے منسلک کرنے سے پہلےNYCHA پول"کو "TPVs کی اجازت دیتا ہے، لہذا
NYCHAدارالحکومت کی مرمت کے لئے آئنده کی رقم جمع کرنے میں مدد کرسکتا ہے

TPVs کے استحکام کی کوششوں کے لئے موزوں اضافیTPVsاور کیپیڻل فنڈنگ

استحکام اور بازیافت
•HUD کو پورا کرتا ہےتعمیل کی تمام ضروریات معاہدے اور رہائشی بنیادی معیارات کی
ہےرکھنے کی حفاظت کرتا-ایک طرح کے کرایہ کا جیسے حساب–رہائشی کے حقوق اور مستقل طور پر کفایتی•
کے اوورڻائم کو حل کرنےکے لیے امالک پرقبضہ کراتا ہےPNAمکمل مستقبل میں مالی اعانت کے اختیارات کے لیے اور •
کسی عوامی ہستی کے توسط سے سامنے کے سرمایہ تک رسائی حاصل کرتا ہے•
انفراسڻرکچر کی حیثیت سے عوامی رہائش میں سرمایہ کاری کے ذریعہ معاشی بحالی کی تشکیل کرتا ہے•

فنڈ کرن
ا

بنانا
برقرار

رکھنا

1

2
3

+

=
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:مثال
25,000TPVs

NYCHAبلین $ 3.4کو
ڈالر جمع کرنے کے 

قابل بنائے گا

قابل قدر ہنی ) TPVs(کرایہ داروں � تحفظ � واؤچرس 
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)TPVs(کرایہ داروں � تحفظ � واؤچرز 

کا استعمالTPVsسامنے کی اصالحات کے لئے 
NYCHA TPVsیمتنظ" کے ساتھ مل کر منصوبوں سے پہلے  "

اکائیوں بنانے کی اہلیت تالش کرتا ہے جن کی بنیاد مخصوص
پرہے

TPVs عبوری استعمال"کا یہ "NYCHA کو اس قابل بنائے گا
مرمت کرنے کیلئے فنڈ اکڻھا کرے۔ابکہ 

گنا تک اثر1سے 6
TPVs،کا فائده اڻھاتے ہوئےNYCHA دیئے گئے فنڈز کی

مختص رقم کے ساتھ مزید منصوبے مکمل کرسکتا ہے

NYCHA مکمل کرنے $+6دارالحکومت کی اصالحات میں
کا فائده اڻھا سکتا ہے$ 1آمدنی میں ہر TPVکے لئے وفاقی 

ایک نیا NYCHAمکمل عوامی کنڻرول کو یقینی بنانے کے لیے 
گاپبلک ہاؤسنگ پریزرویشن ڻرسٹ استعمال کرے-عوامی اداره 
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پبلک بینیفٹ کارپوریشن
کے استعمال، تاریخی TPVsکو NYCHAجو ایک مکمل عوامی اداره

ے قابل تعمیرات کی سہولت اور طویل مدتی عوامی ملکیت کا تحفظ کرنے ک
بنائے گا

یہ کیسے کام کرتا ہے
 اسکول کنسڻرکشن اتھارڻی /DOEماڈل استعمال کرتا ہے
NYCHAڻرسٹ کے ساتھ طویل مدتی زمینی لیز میں داخل ہے
ڻرسٹ تعمیراتی انتظام کے معاہدوں کی نگرانی کرتا ہے
 اعتماد اور بحالی کی خدمات کے لیےNYCHAسے معاہده کرتاہے

نتائج
 میں ہےاختتام آخر عوامی کنڻرولپراپرڻی جن کا
 دارالحکومت کا کامHUD کی تعمیل کی تمام ضروریات کو پورا معاہدے

کو پورا کرنے کے PNAکو قبول کرتا ہے، اور پورے HQSکرتا ہے،
و اختیارات لئے مستقبل میں سرمایہ کاری کے اختیارات کے لئے یونڻوں ک

دیتا ہے
 اور تحفظاتمکملریاستی قانون سازی مستقل طور پر رہائشیوں کے

استعداد کو مستند کرتی ہے
توانائی کی کارکردگی حاصل کی گئیاہم
 کی افرادی قوت کو برقرار رکھتا ہےنمائندگی، عوامیڻرسٹ

NYCHA پبلک ہاؤسنگ
پریزرویشن 

ڻرسٹ 

عوامی سطح پر عوامی عمل

NYCپبل� ہاؤسنگ پ��زرو�شن ڻرسٹ

زمین 
لیز 
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کم ہنگامی کام= مستحکم پراپرڻیز 
کی بچت کم مختصر مدتOTاور وینڈر کےخرچے سے

روک تھام کی بحالی میں دوباره سرمایہ کاری سےطویل مدتی بچت

توانائی کی بچت
NYCHAیوں کے ساالنہ توانائی کے بیشتر اخراجات سسڻم کی نااہل

کے ذریعہ ضائع) زیر زمین بھاپ لیک، کھلی کھڑکیوں وغیره(
کردیئے جاتے ہیں۔

دیل مرکزی بھاپ کے نظام کو زیاده موثر خالئی حرارتی نظام میں تب
الگت کی بچت، جیسے ہر عمارت کے لئے/ کرنے سے توانائی 
ہائیڈرونک بوائیلرز

تنظیمی حکمت عملی
امالک کی سطح پر مالی احتساب

 خریداری، انسانی وسائل، وغیره(مدد کے لیے بہتر افعال(

NYCHA�آپ��ٹنگ اخراجات � ک �
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ن کو بہ�� بنا�ن � ل�ئ تنظ�� تبد�ل�اں آپ��ش�ن

اتھارڻی اور کنڻرول کے احتساب اور مدت کو بہتر بنانا
پراپرڻی پورٹ فولیوز اور انتظامی ڈھانچے کی دوباره صف بندی کرنا

حاالت کا تیز تر ردعمل-کو میدان میں النا " نظر کی لکیر"
پراپرڻی پر مبنی بجٹ کی طرف منتقل ہونا
میدان میں مرکزی دفتر کی مدد فراہم کرنا

موثر عملہ اور کام کے شیڈولنگ کے ذریعہ وسائل کی تقسیم میں اضافہ کرنا 
 متبادل کام کے نظام االوقات)AWS (کا اندازه لگانا
کام کے تسلسل کی ترتیب کا اندازه لگانا

11



، نوک��اں، صحت، ب: دارالحکومت � اصالحات � باہر از�ائ� توانائئ
NYCHA زیاده توانائی کی کارکردگیاستحکام کا مطلب ہو گا

کا کو ڈی کاربونائز کرنے کے لئے گرین بلڈنگ ڻکنالوجیNYCHAیوڻیلیڻی کے اخراجات کم کرنے اور ) 1
استعمال

)  جیسے ڈی کپل ہیٹ پالنڻس، انسڻال پوائنٹ سورس ہیٹ(ہیڻنگ سسڻم کو تبدیل کرنا •
گاناعمارتی بیرونی پالسڻر، کھڑکیوں کو تبدیل کرنا، اور جہاں ممکن ہو وہاں سولر پینلز ل•
نصب کرنا ۔) ریفریجریڻرز، انڈکشن اسڻوو، بیت الخال وغیره(توانائی سے موثر آالت •
معاہدوں کو دریافت کرنا" کیپ اینڈ ڻریڈ"سرمایہ اکڻھا کرنے کے لئے نجی مالکان سے •
نے کے لئے توانائی کے کام سے شروعات کرنا اور یوڻیلیڻی کیپڻل کو زیاده سے زیاده فائده اڻھا•

یوڻیلیڻی کی محفوظات کا استعمال کرنا

سال 
1

سال 
3

سال 
25

ا توانائی ک
کام شروع 

ہوتا ہے

یوڻیلڻی
بچت

م توانائی کا کا
میں 1مرحلہ 

مکمل

ڻی کی باؤنڈز بمقابلہ یوڻیلی
بچت کو واضح سرمائے

میں اضافہ کرنا

یوڻیلیڻی بچت کا فائده
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، نوک��اں، صحت، ب: دارالحکومت � اصالحات � باہر از�ائ� توانائئ
NYCHA نئی، بڑی تنخواه والی نوکریاںاستحکام کا مطلب ہو گا

ا کرنانیویارک شہر کے رہائشیوں اور کم آمدنی والے افراد کو ترجیح دیتے ہوئے معیاری مالزمتیں پید) 2

ی کی تعداد میں قریب تعمیراتی مالزمتوں کہزاروںدارالحکومت کی مرمت مکمل کرنے کے لیے •
حوصلہ افزائی کرنا

ا دیا جا صنعتوں کی مالزمتوں کو سہارسیکڑوںمقامی مینوفیکچرنگ فرموں سے رابطہ کرنا تاکہ •
سکے، خاص طور پر بروکلین نیوی یارڈ اور بروکلین آرمی ڻرمینل جیسے مقامات پر

•NYCHA سہولیات میں نئی بلڈنگ ڻکنالوجی کو برقرار رکھنے کے لئےk2-1کی ہنر مند مالزمتوں
طویل مدتی پائپ الئن تیار کرنا

نئے حرارتی نظام، نئے دروازے، بجلی کے نئے نظام، اور عمارت کی دیگر بہتریوں کو
برقرار رکھنے کے لئے سبھی کو ہنر مند محنت کی ضرورت ہوگی

NYCHAارہائشیوں کو تربیت فراہم کرے گا اور ان مالزمتوں کو رہائشیوں سے جوڑ دے گ

پروگرامنگ کو M/WBE+ 3کے باشندوں کو ترجیح دینا اور سیکشن NYCHAمالزمت کے لیے •
مضبوط بنانا
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، نوک��اں، صحت، ب:دارالحکومت � اصالحات � باہر از�ائ� توانائئ
NYCHA ایک صحت مند استحکام کا مطلبNYCاور عالقائی بحالی

وششوں صحت کو بہتر بنانے اور مقامی معیشت کو فروغ دے کر نیویارک شہر کی بازیابی کی ک) 3
کو کیڻاالئز کرنا

نیو مولڈ، لیڈ اور دیگر سرمایوں میں بہتری سے رہائش کے حاالت بہتر ہوں گے، جس سے•
یارک کے لیے صحتمند ماحول پیدا ہوگا

الش کرنانیویارک شہر کمیونڻی کی سہولیات میں طبی خدمات کے لیے مشترکہ مقامات کی ت•
گنا اثر پڑتا ہے1سے 2عالقائی معاشی سرگرمیوں پر سرمایوں کے اخراجات کا •
مزید کاروبار ڻیکس گوشواروں کی وصولی میں مدد کرسکتے ہیں•

$1 

$2.12 

$0.0

$0.5

$1.0

$1.5

$2.0

$2.5

Capital Spending Regional Economic
Activity Generated

تأثیر اإلسكان العام 
اإلنفاق الرأسمالي

NYCHAےمیں سرمایہ کاری تخلیق کرتا ہ
صحت مند حاالت

عوامی رہائش کا اثر 
سرمایہ کا خرچ

$2.12

$1

$2.5

$2.0

$1.5

$1.0

$0.5

$0.0

سرمایہ کا خرچ می عالقائی معاشی سرگر
تیار کی گئی
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NYCHA خرافات اور حقائق-پ��زرو�شن ڻرسٹ
حقائقخرافات

یں واؤچرز کے تحت رہائشیوں کو کرایہ دار کے حقوق نہ8TPVsسیکشن .1
آمدنی کی ضمانت نہیں ہے۔ % 30ہیں، جو قابل منتقلی ہیں۔ کرایہ کی 

NYCHA برقرار رکھیں گےمکمل حقوقکے رہائشی:
پر کرایے محدود ہیں% 30-کرایہ کے ایک ہی حساب •
قواعد میں 964قواعد کو اپنے پاس رکھے گا،  964NYCHAتنظیم کا حق۔ •

RMCs کے دفعات بھی شامل ہیں
سال کے بعد 1واؤچر کو 8TPVجس میں سیکشن -جانشینی کے حقوق•

ریاست سے باہر کرنے کی صالحیت بھی شامل ہے
•NYCHA عاہدهخاندان کو خاندانی حقوق اور تحفظ کا ممنتقلی سے متاثر ہر

پیش کرسکتا ہے 

2.NYCHA ڻرسٹ پروجیکٹ پر مبنیTPVsکے ساتھ:
•NYCHAں کے رہائشی کو اب کرایہ سے متعلق تحفظات حاصل نہی

ہوں گے
ہم بے دخلی میں اضافہ دیکھیں گے •
•NYCHAکے رہائشیوں کو وفاقی تحفظات نہیں ہوں گے

NYCHA کمل کے تحت موفاقی قوانین اور قواعد و ضوابطکے رہائشیوں کو
ی سطحوں کے ساتھ ساتھ ریاستی قانون کے تحت اضاف) کرایہ سمیت(تحفظات 

سے تحفظ حاصل ہوگا جو پریزرویشن ڻرسٹ کو تشکیل دے گا۔

ہے۔ نہیںکوئی نجی مالک •ہوگانجی مالکانہ صوابدید پر/ رہائشیوں کو خدمات فراہم کرنا نیا عوامی .3
•NYCHA ڻرسٹ کا مالک اور گراؤنڈ لیز ہے، جوNYCHA کے رہائشیوں

کے لئے جوابده عوامی اداره ہے۔ ریاستی قانون اس کی فراہمی عواماور 
کرتا ہے۔

•NYCHA جاری رکھے ہوئے ہےڻرسٹ کے ساتھ معاہدے کے تحت خدمات
کی رہائشی NYCHAتحفظ کے لئے ہمارے خیاالت کو اب شیئر کیا جا رہا ہے۔ رہائشی لیڈرشپ ان پٹ نہیں ہے.  4

ہ الزمی قرار دیا گیا ہے اور ہم یوفاقی قانون کے ذریعہرہنمائی ان پٹ کو 
وں کرنے کے عمل میں ہیں۔ اس کے عالوه، مستقبل میں جلسہ عام اور رہائشی

۔کی مکمل مشغولیت کے بغیر کسی بھی امالک کو کچھ نہیں ہوسکتا ہے
ر چالئی پراپرڻیز نجی سرمایہ کاروں اور بینکوں کے زیر ملکیت رکھ ک.  5

جائیں گی
کے زیر ملکیت رکھ کر چالئی جائیں گی NYCHAپراپرڻیز •
ڻرسٹ کو تعمیراتی کام کے لئے گراؤنڈ لیز •
ے، اسڻیٹ اور سڻی کے ذریعہ مالی اعانت فراہم کی جاتی ہHUDابھی بھی •

15



NYCHA جاری �� (خرافات اور حقائق -پ��زرو�شن ڻرسٹ(
حقائقخرافات

8اس پروگرام کے تحت، اگر فیڈرل گورنمنٹ ڻی پی وی سیکشن .  6
ئے واؤچرس کو فنڈ نہیں دیتی ہے تو، رہائشی ذمہ دار ہوں گے کہ وه اس ن

ے پالن کے تحت سبسڈی ادا کرے۔ اس سے بڑے پیمانے پر ب8سیکشن 
دخلیاں ہوجائیں گی۔

%  30کے رہائشی کبھی بھی NYCHA، وفاقی اور ریاستی قانون کے مطابق
نہیں سے زیاده آمدنی کی ادائیگی کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بے دخلیاں 

۔ہوں گی

و، اپارڻمنٹ سے ہٹ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تNYCHAاگر آپ اپنے .7
واؤچر نہیں ہوگا۔8TPVاکائی کے پاس اب سیکشن 

میشہ کرایہ دار پروڻیکشن واؤچر یونٹ سے منسلک ہوتا ہے، لہذا اکائی میں ہ
تو مالی اپارڻمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں، NYCHAسبسڈی ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے 

اعانت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔
ھ روم، اس نئے منصوبے کے تحت، رہائشیوں کو نئے کچن اور نئے بات.8

اس سے ان اور کاسمیڻک تزئین و آرائش کی پیش کش کی جائے گی۔ لیکن
ہے۔ بڑی مرمتوں کا ازالہ نہیں ہوگا جو ہمارے انفراسڻرکچر کی ضرورت

یں، اس منصوبے میں نئے کچن اور باتھ روم کے عالوه ہیڻنگ سسڻم، لفڻ
سمیتی جگہ، دیواروں میں پائپنگ، وینڻیلیشن سسڻم، لیڈ میں تخفیف، فضلہ ک

کاسمیڻک = بلین اصالحات مین $ 18۔ بڑی مرمتوں پر توجہ دی جائے گیتمام 
میں نہیں۔

ے لیے پریزرویشن ڻرسٹ ایک منافع بخش اداره ہے جو حصص یافتگان ک.9
قدر پیدا کرنے کا خواہشمند ہے۔

NYCHA ع ہے، منافع بخش یا غیر منافعوامی ادارهپریزرویشن ڻرسٹ ایک
بخش کارپوریشن نہیں۔ 

ری خاص طور پر، یہ ایک عوامی فائده کا کارپوریشن ہے، جو عوام میں بہت•
التی ہے۔ 

رتے اس طرح کے ادارے اپنی فطرت کے مطابق قانونی طور پر کام نہیں ک•
شمول ، بعوامی مقصد کی خدمت کریںپیدا کریں، بلکہ " منافع"ہیں تاکہ وه 

محصول وصول کرنے اور اسے اس مقصد پر لگانے کے ۔
لی ہے تو پھر اسے اس کے اضافی ما" اضافی رقم"اگر ڻرسٹ کے پاس •

رنا سال میں اپنے مخصوص عوامی مقصد پر اس اضافی رقم کا استعمال ک
ہوگا۔

کے رہائشیوں اور نیو NYCHAیہ -ہے نہیں" شیئر ہولڈرز"یہاں کوئی •
یارک کے لوگوں کے لئے جوابده ہے
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�ی ت�ار ک�ا گ�ا �� جبکہ آپ � گھر کو بہ�� بنا�ن � لبلیو پرنٹ: نی�� � سطر
ر�ا��� � حیث�ت � آپ � حقوق کا یہ تحفظ کرتا �� 

فیصد 100یہ -کی نجکاری نہیں کی جائے گیNYCHAجامع منصوبہ۔ پہالعمارت کے لئے ہر•
عوامی رہے گی

نظیموں مستقل طور پر مکمل حقوق اور تحفظات، بشمول رہائشی ت-کوئی رہائشی بے گھر نہیں ہوگا•
کے قیام کا حق، خودکار لیز کی تجدید، اور جانشینی کے حقوق کے

فیصد کرایہ پر برقرار رہنا جاری رہے گا30گھریلو آمدنی کا •

چن، جدید کاری، جدید کام، نئے کاس کا مطلب ہے -ہم ضروری تزئین و آرائش کا کام انجام دیں گے •
باتھ روم، بوئلرز، لفڻیں، اعلی سالمتی والے سامنے کے دروازے، اور ایڈردسنگ مولڈ، لیڈ اور 

سوراخ

جاری رکھے آپ کی عمارت کا انتظام اور دیکھ بھال NYCHAایجنسی کی نمایاں اصالحات کے بعد، •
ہوئے ہے

ہے، اور ہم مل کر اس کو فروغ دینے کے خواہاں ہیںآغازیہ ان خیاالت پر گفتگو کا •
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 د�کھ
�

آ�
رہائشیوں، اسڻیک ہولڈرز، اور منتخب اہلکاروں کو NYCHAاستحکام سے متعلق تاثرات جمع کرنے کے لئے 

شامل کررہا ہے۔

:ہدایات/ آج تک کی گفتگو 
)گروپ میں چھوڻے چھوڻے مباحثے طے کیے گیے(رہائشی رہنماؤں کی چھوڻے گروپ •
)Monitor، اور HUD) ،SDNYوفاقی عہدے دار •
مزدور شراکت دار•
ایک درجن سے زیاده مقامی اور قومی وکیل اور پالیس یتنظیمیں•
وفاقی، ریاست اور شہر کے منتخب عہدیدار•

NYCHAں توجہ ان گفتگو کو آئنده ہفتوں اور مہینوں میں جاری رکھے گا اور اس میں توسیع کرے گا، جس می
:کا مرکز ہوگا

رہائشیوں، منتخب رہنماؤں اور وکالء کے ساتھ شراکت داری اور شراکت قائم کرنا •

•NYCکرناپبلک ہاؤسنگ پریزرویشن ڻرسٹ کو اختیار دینے پر ریاستی مقننہ کے ساتھ کام

•TPVکے مختص اور مالی اعانت کے طریقہ کار پر وفاقی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنا
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نیو �ارک سی� ہاؤسنگ اتھارئ� 
)New York City Housing Authority, NYCHA(
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