پروگرام ریلیف (MRP) Medallion

 65ملین
امریکی
ڈالرز

نیویارک سٹی نے
 Medallionمالکان کے
تشکیل نو قرضوں میں مدد،
ِ
ان قرضوں پر اصل رقم میں
تخفیف ،اور ماہانہ ادائیگیوں
میں کمی کے لیے  65ملین
امریکی ڈالرز کا  MRPفنڈ
تخلیق کیا ہے۔

 500ملین امریکی
ڈالرز

گرانٹ ادائیگیوں کے اضافہ جاتی اثر کے ذریعے،
پروگرام ریلیف  (MRP) Medallionمالی مشکالت کے شکار Medallion
مالکان کے لیے قرضے کی معافی میں  500ملین امریکی ڈالرز تک حاصل
کرسکتا ہے۔

اب تک Medallion 228 ،مالکان نے
نمایاں قرضہ جاتی ریلیف حاصل کرلیا ہے
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تخفیف شدہ

قرضہ
منسوخ شدہ

 25.7ملین امریکی ڈالرز

سے اوسط قرضہ
 63.5ملین امریکی ڈالرز

ستمبر کے فیئر بکس حقائق

 37.7ملین امریکی ڈالرز

اوسط
 7,080امریکی ڈالرز/ماہانہ مع
 1,133امریکی ڈالرز ٹپس میں

کون درخواست دے سکتا ہے؟

 25سے زائد ٹرپس /یومیہ
 10,019امریکی ڈالرز/ماہانہ مع
 1,710امریکی ڈالرز ٹپس میں

کوئی بھی  Medallionمالک جو  5یا اس سے کم medallions
رکھتا ہو وہ اس پروگرام کے لیے اہل ہے۔

 1,000سے زائد

 medallionمالکان نے پروگرام ریلیف
 (MRP) Medallionکے لیے درخواست دی
ہے۔ ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن ( )TLCکا
مالک ڈرائیور ریسورس سینٹر اپنے قرضے کو
قابل انتظام رقم تک کم کرنے کے لیے انہیں
ِ
مفت مالی اور قانونی معاونت فراہم کر رہا ہے۔

ڈرائیور ریسورس سینٹر کیا ہے؟
ٹیکسی اینڈ لیموزین کمیشن ( )TLCکا مالک/ڈرائیور ریسورس سینٹر  2020کے بہار میں عالمگیر وباء کے دوران فاصلے پر مبنی ترتیب کے تحت کھوال گیا۔
دیگر ریسورسز کے ساتھ ساتھ ،یہ سینٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں مالکان اور ڈرائیورز  medallionقرضے کے حوالے سے مفت مالی مشاورت اور قانونی خدمات
نظرثانی ،قرضہ جاتی معاہدوں پر دوبارہ گفت و شنید ،قرضوں کی وصولی یا فیصلوں کو چیلنج
تک رسائی پاسکتے ہیں۔ اس میں ،حس ِ
ب موزونیت ،قرضے کی شرائط پر ِ
کرنے ،اور دیوالیہ پن کے لیے فائلنگ میں معاونت شامل ہے۔
وہ ڈرائیورز جو قرضہ جاتی ریلیف کی درخواست دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ
 https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/وزٹ کرسکتے ہیں یا
اپائنٹمنٹ کی غرض سے سائن اپ کے لیے  driversupport@tlc.nyc.govپر ای میل کرسکتے ہیں ۔ 
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