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ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ:  

ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ

ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਇੱਿ ਲਾਟਰੀ 
ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਕਿਆ ਲਈ ਚੁਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ ੇ
ਲਾਟਰੀ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਿਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਹ 
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਿਰਨ ਲਈ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦ ੇ
ਹਨ।
 
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਕਤਮ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਦੱਸ ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਿਚਿਾਰ ਕਨਯਤ ਿੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਲਆਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿੌਣ ਲੋਿ ਰਕਹਣਗ,ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 
ਰਕਹਣ ਿਾਲਾ ਹਰ ਕਿਅਿਤੀ ਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਿਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਾਟਰੀ ਕਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਈਡ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਨਾਲ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੁਝਾਅ 
ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਿਿੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਕਿਿੇਂ ਿਰਨੀਆ ਂਹਨ।
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ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੰਪਰਿ ਿੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਕਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਿੇਗਾ 
ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰਿਾਰ ਕਿੱਚ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦ ੇਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਦੋਂ 
ਤਿ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਾ ਕਲਆਓ ਜਦੋਂ ਤਿਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਿੇ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਫਾਈਲ ਕਿੱਚ ਰਕਹਣਗੀਆ ਂ– ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਮਲਣਗੀਆਂ। 

ਕਨਰਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸੇਗਾ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਲ ਕਲਆਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਿੀ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹਨ?

ਪਕਰਿਾਰ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼

ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ

ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

 o ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ (ਪੱਟਾ) ਦੀ ਿਾਪੀ, ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਲਆ ਹੈ। ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਤੋਂ ਨੋਟਰੀ ਪੱਤਰ।

 o ਕਪਛਲੀਆ ਂਕਤੰਨ (3) ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ (12) ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਜਾਂ 
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਿੈਂਸਲ ਚੈੱਿ।

 o ਤੁਹਾਡ ੇਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਕਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕਬਲਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀਆ ਂ(ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਮ ਤੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਕਦਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ)।

 o ਤੁਹਾਡ ੇਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਬਲਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀਆ ਂ(ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਮ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਕਦਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ)।

 o ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਘਰ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਕਹਣ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਨੋਟਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਯੂਕਟਲਟੀ ਕਬਲਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀਆਂ।

 o ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ

 o ਪਕਰਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਮਾਕਜਿ ਸੁਰੱਕਿਆ ਿਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ

 o 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰ ਿਾਲੀ ਆਈਡੀ ਦੀਆਂ 
ਿਾਪੀਆ ਂ(ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਮਲਟਰੀ ਆਈਡੀ, NYC 
ਕਮਊਨਸੀਪਲ ਆਈਡੀ, ਗੈਰ-ਡਰਾਈਿਰ ਆਈਡੀ)

 o ਸਿੂਲ ਜਾ ਰਹ ੇਹਰੇਿ ਕਿਅਿਤੀ ਲਈ ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦ ੇਪੱਤਰ ਦੀ 
ਿਾਪੀਆ ਂ(ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਕਸਟੀ ਪਬਕਲਿ ਸਿੂਲ, ਕਨੱਜੀ ਸਿੂਲ, ਿਾਲਜ, 
ਯਨੀਿਰਕਸਟੀ)

ਮੈਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਿਥੋਂ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਿਰਿਾ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?

• ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਟੈਿਸ ਜਾਂ ਿਨੰੂਨ ਅਫਸਰਾਂ ਿੋਲ 
ਅਿਸਰ ਸਟਾਫ ਕਿੱਚ ਨੋਟਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੈਂਿ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟਰੀ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਫੀਸ ਿੀ 
ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਿੇਂ ਆਰਡਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?

ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ  
ਪ੍ਰੋਸੈਕਸੰਗ ਸਮਾਂ: 2 ਕਦਨ ਤੋਂ 8 ਹਫਤੇ | ਿਰਚਾ: ~$15–$25

• ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਕਸਟੀ ਕਿੱਚ ਜਨਮ: ਅਕਧਿਾਰਿ ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਕਸਟੀ ਜਨਮ 
ਸਰਟੀਕਫਿੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਨੰੂ NYC Department of Health and 
Mental Hygiene (NYC ਦੇ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਿ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਕਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ 
ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿਰਚਾ $15, ਜਮ੍ਹਾਂ $9 ਡਾਿ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਿਰਚ ੇਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰਾਂ 
ਤੇ 24 ਘੰਕਟਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿੇਰਕਿਆਂ ਲਈ  
http://www.nyc.gov/doh ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 311 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। 

• ਅਮਰੀਿਾ ਕਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਮ: ਸਰਟੀਕਫਿੇਟਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਉਂਟੀ 
ਿਲਰਿਾਂ ਜਾਂ ਅਕਹਮ ਕਰਿਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿ ਦਫਤਰਾਂ ਕਿਿੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਹਮ ਕਰਿਾਰਡਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ 
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ।

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਿਉਕਰਟੀ ਿਾਰਡ  
ਪ੍ਰੋਸੈਕਸੰਗ ਸਮਾਂ: 2 ਤੋਂ 6 ਹਫਤੇ | ਿਰਚਾ: ਮੁਫਤ

• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਿਉਕਰਟੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਓ। 
ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਿ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, 1-800-772-1213 ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ 
ਜਾਂ http://www.ssa.gov/cardcenters/cardcenterinfo.html ਤ ੇਜਾਓ।

ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ 
ਪ੍ਰੋਸੈਕਸੰਗ ਸਮਾਂ: 2 ਤੋਂ 4 ਹਫਤੇ | ਿਰਚਾ: $10-$80

• ਡਰਾਈਿਰ ਦ ੇਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਡਰਾਈਿਰ ਫਟੋ ੋਆਈਡੀ ਲਈ NY ਮਟੋਰ ਿਾਹਨ ਦੇ 
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਭਾਗ ਿਲੋ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਓ। ਿਰੇਕਿਆਂ ਲਈ www.dmv.ny.gov/license.html 
ਤੇ ਜਾਓ, http://www.dmv.ny.gov/offices.htm ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਬ੍ਰਾਂਚ 
ਲੱਭ,ੋ ਜਾਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 1-212-645-5550 ਜਾਂ 1-718-966-6155 ਤੇ ਿਾਲ 
ਿਰੋ।

IDNYC: ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਕਸਟੀ ਕਮਊਨਸੀਪਲ ਆਈਡੀ

• IDNYC ਸਾਰੇ ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਕਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਛਾਣ ਿਾਰਡ ਹੈ। 
ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ www.nyc.gov/idnyc ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ 
311 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਮੈਂ ਫੋਟੋਿਾਪੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਿਰਿਾ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?

•  Brooklyn Public Library (ਬਰੁੱ ਿਕਲਨ ਪਬਕਲਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) 311 ਤੇ ਿਾਲ 
ਿਰੋ ਜਾਂ www.brooklynpubliclibrary.org ਤੇ ਜਾਓ

•  New York Public Library (ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਪਬਕਲਿ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ) 311 ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ 
ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਂਿਸ, ਮਨੈਹਟਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਲਈ www.nypl.org ਤ ੇਜਾਓ

•  Queens Public Library (ਿੁਈਨਸ ਜਨਤਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) 311 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾਂ  
www.queenslibrary.org ਤੇ ਜਾਓ 

•  ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਿ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ 311 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ

•  ਿਾਪੀ ਅਤੇ ਕਪ੍ਰੰ ਟ ਿਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਿਾਨਾਂ

http://www.nyc.gov/doh
http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm
http://www.ssa.gov/cardcenters/cardcenterinfo.html
www.dmv.ny.gov/license.html
http://www.dmv.ny.gov/offices.htm
www.brooklynpubliclibrary.org
www.nypl.org
www.queenslibrary.org


ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਕਫਾਇਤੀ ਨਰਹਾਇਸ਼: ਜਾਂਚਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ4

ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰਿਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹ ੇ18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਡੇ 
ਹਰੇਿ ਕਿਅਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਮਾਈ “ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ” ਹੈ। “ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਦੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਿੁੱ ਲ 
ਆਮਦਨੀ ਅਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਕਲਆਈ ਤਨਿਾਹ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (ਨੋਟ: ਜ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਿੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ 
ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋ।) 

ਕਜੰਨੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਤਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿਰੋ। IRS ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ ਸਿੀਿਾਰਯੋਗ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਹਰੇਿ ਪਕਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਕਦਓ। 

ਿੀ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹਨ?

ਆਮਦਨ ਦੇ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼

ਪਕਰਿਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਿੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰਿਾਰ ਕਿਚੋਂ ਿੋਈ ਤਨਿਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਿੇਤਨ ਿਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਨਰਮਾਤਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਿ 
ਪਕਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਿੇਗਾ:

 o ਕਪਛਲੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ (6) ਤਨਿਾਹ ਪਰਚੀਆ ਂਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂ

 o ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ W-2 ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂ(ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ)

 o ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਂਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਿਤ ਿੀਤੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿ ਟੈਿਸ 
ਕਰਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂ

 o ਨਿਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਰੀ ਪੱਤਰ)

 o ਬੈਂਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ ੋਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰੇ

ਿੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰਿਾਰ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਸਿੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਚ ਹੈ?  
ਹਰ ਸਿੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਕਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਾਪੀਆ ਂਕਦਓ: 

 o ਕਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਡਊਲ C, E ਜਾਂ F ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਿਤ ਿੀਤੇ ਫਾਰਮ 
1040 ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ

 o ਕਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ 1099 ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ

 o 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿ ਟੈਿਸ ਕਰਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹਨ?

HPD ਅਤੇ HDC ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡ ੇਪਕਰਿਾਰ ਦੀ ਿੁੱ ਲ 
ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ – ਕਨਯਕਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ – ਦੀ 
ਗਣਨਾ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਕਰਿਾਰਿ ਆਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪੈਕਸਆਂ ਬਾਰ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਦਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 
ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੌਿਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਨਰਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਿ ਪਕਰਿਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਿੇਗਾ:

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕਲਕਿਆ ਕਿਚੋਂ ਿੋਈ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦ ੇਹੋ?  
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ:ਂ

 o ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੀਨਤਮ ਿੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਿਉਕਰਟੀ ਤੈਅ ਿਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ 
(30 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਿ) 

 o ਿੈਟਰਨਸ ਬੈਕਨਕਫਟ (ਸਾਲਾਨਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼)  

 o ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਦੱਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆ ਂਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 

 o ਜਨਤਿ ਸਹਾਇਤਾ ਬਜਟ ਪੱਤਰ 

 o ਸਸ਼ਤਰ ਸੇਨਾਿਾਂ ਕਰਜ਼ਰਿਸ

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਡਿੀਡੈਂਡ (ਲਾਭਾਂਸ਼) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਐਨੂਇਟੀ) ਕਮਲਦੇ ਹਨ? 

 o ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਾਲਰਕਸ਼ਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਲਦੇ ਹਨ? 

 o ਤਾਰੀਿ ਪਾਏ ਅਿਾਰਡ ਪੱਤਰ

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨਰਿਾਹ-ਧਨ (ਏਲਮੋਨੀ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੱਕਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲਦੀ ਹੈ?  
ਹੇਠਾਂ ਕਲਕਿਆ ਂਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ: 

 o ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮ(ੇਇਿਰਾਰਨਾਕਮਆ)ਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਜ ੋ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣ

 o ਕਿਸੇ ਿੀ ਅਕਧਿਾਰਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਜਾਂ ਕਪ੍ਰੰ ਟ-ਆਉਟ (120 ਕਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਅਤੇ ਿੰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਕਦਿਾਏ), ਜਾਂ ਨੋਟਰਾਈਜਡ ਿੀਤਾ 
ਹਲਫਨਾਮਾ। 

ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ, ਿਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ? 

 o ਕਪਛਲੀਆ ਂਛੇ (6) ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਿਾਹ ਪਰਚੀਆ ਂਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਜਾਂ 
ਪੁਸ਼ਟੀਿਰਨ ਪੱਤਰ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਿਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਪਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦ ੇਹੋ? 
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਆਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦ ੇਹੋ? 

 o ਨੋਟਰਾਈਜਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਿਤ 
ਿੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਉਪਹਾਰ(ਰਾਂ) ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਅਤੇ ਮੁੱ ਲ, ਅਤੇ 
ਉਪਹਾਰ ਿਦੋਂ- ਿਦੋਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਪਤਾਕਹਿ, ਮਾਕਸਿ, ਸਾਲਾਨਾ) ਸਮੇਤ।

 o ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦੀਆ ਂਬੈਂਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ



ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਿੋਈ ਿੀ ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਕਲਿਿੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕਪਛਲੇ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿ੍ਰੈਕਡਟ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ, 
ਇਸ ਦੀ ਿੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ 
ਿੀ ਅਸਿੀਿਾਰ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਿਧੀਆ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ। 

ਯੋਗਤਾ 
ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ

ਕਪਛਲੇ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਨਾਲ 
ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ

ਕਪਛਲੀਆ ਂਿ੍ਰੈਕਡਟ ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ

ਿੀ ਮਿਾਨ-ਮਾਲਿ ਨੇ ਿਦੇ ਿੀ ਕਿਸੇ ਿੀ ਿਾਰਨ ਤੁਹਾਡ ੇਕਿਲਾਫ ਿਨੰੂਨੀ ਿਾਰਿਾਈ ਫਾਈਲ 
ਿੀਤੀ ਹ?ੈ ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਕਤਆਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਕਲਆਓ:

 o ਸਾਰੀਆਂ ਿਨੰੂਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ

 o ਿੋਈ ਿੀ ਅੰਕਤਮ ਿਨੰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ

 o ਅਦਾਲਤ ਿੋਲ ਫਾਈਲ ਿੀਤੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਿ੍ਰੈਕਡਟ ਇਕਤਹਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ?

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਨਟ ਲਈਚੁਣੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿ੍ਰੈਕਡਟ ਇੱਿ ਿਾਰਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੇਿਲ ਤੁਹਾਡ ੇਿ੍ਰੈਕਡਟ ਸਿੋਰ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡ ੇਿ੍ਰੈਕਡਟ ਇਕਤਹਾਸ 
ਕਿਚਲੀ ਜਾਣਿਾਟੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਿਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਆਪਣੇ ਿ੍ਰੈਕਡਟ ਬਾਰ ੇਿੋਈ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿੱਤਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

 o ਉਹ ਪੱਤਰ-ਕਿਹਾਰ ਜ ੋਿ੍ਰੈਕਡਟ ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਜਾਂ ਿਰਕਜ਼ਆ ਂਦੇ ਹੱਲ ਕਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ

 o ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫੈਸਕਲਆਂ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ

 o ਮੌਜੂਦਾ ਿਾਕਤਆ ਂਦੇ ਬਿਾਏ

 o ਿੋਈ ਿੀ ਅੰਕਤਮ ਿਨੰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਿੇ ਿੀ ਇਸ ਦੀ ਿੋਈ ਗਰੰਟੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹਿੋੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੁਫਤ ਿ੍ਰੈਕਡਟ ਕਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ 
http://www.annualcreditreport.gov ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਕਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਤੀ ਇਮਪਾਿਰਮੈਂਟ ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 
311 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ੋਜਾਂ nyc.gov/consumers ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ www.nyc.gov/housingconnect ਤੇ ਜਾਓ। 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ 
ਭਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਫਾਇਤੀ ਘਰ 
ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 
www.nyc.gov/housingconnect ਤੇ ਜਾਓ।

www.nyc.gov/housingconnect

www.nyc.gov/housingconnect

www.nyc.gov/hpd

facebook.com/NYCHPD                 

 @nychousing
ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਲੱਭੋ 
ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ

http://www.annualcreditreport.gov
www.nyc.gov/housingconnect

