
NYC Housing ConnectNYC Housing Connect  کیا ہے؟کیا ہے؟

NYC Housing Connect نیویارک سٹی کے پانچوں بورو 
میں سستی رہائش کے مواقع تالش کرنے اور اس کے لئے 

درخواست دینے کے لئے نیویارک کے باشندگان کا پورٹل ہے۔

سستی رہائش کا کیا مطلب ہے اور کون سستی رہائش کا کیا مطلب ہے اور کون 
اس کا اہل ہے؟اس کا اہل ہے؟ 

اگر رہائش کا خرچ آپ کی گھریلو آمدنی کا تقریبا ایک تہائی 
یا اس سے کم ہو تو رہائش سستی سمجھی جاتی ہے۔ 

نیویارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ 
 Housing Preservation and Development,(

HPD( اور نیویارک سٹی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کارپوریشن 
 )Housing Development Corporation, HDC(

بہت سی سطحوں اور سائز کی گھریلو آمدنی والے لوگوں کے 
لیے سستی رہائش کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ آپ کا گھرانہ آپ 

کی آمدنی اور گھرانے کے سائز کی بنیاد پر اہل ہو سکتا ہے۔ 
اگر آپ کی آمدنی کم ہے یا کوئی آمدنی ہی نہیں ہے، تو بھی 

آپ اہل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ آپ کے پاس ایسا کوئی واؤچر 
ہو جس میں آپ کا کرایہ شامل ہو سکتا ہو۔ 

اگر آپ معذور ہیں، سینئر ہیں، یا کسی ایسے بورو یا 
کمیونٹی بورڈ میں رہتے ہیں جہاں سستی رہائش موجود ہے، 
تو آپ کو کچھ سستی اکائیوں کے لیے ترجیح مل سکتی ہے۔ 

ہمہم  NYC Housing ConnectNYC Housing Connect  کا کا نیا ورژننیا ورژن  
شروع کر رہے ہیں!شروع کر رہے ہیں!  

سستی رہائش کی درخواستوں کے عمل کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنانے 
کے لئے ہم نے آپ کے تاثرات حاصل کر کے NYC ہاؤسنگ کنیکٹ کا ایک 

نیا ورژن تیار کیا ہے۔ 

ویب سائٹ کی نئی خصوصیات میں درج ذیل شامل ہیں: 

زیادہ سستی رہائش کے مواقع  
مرضی کے مطابق تالش کے فلٹرز  

بہتر کردہ درخواست کا طریقہ  
انتخاب کا ہموار طریقہ  

موبائل کے مناسب ڈیزائن  

 NYC Housing Connect جوالئی 2020 سے، رہائش کے تمام نئے مواقع
کی ویب سائٹ پر شائع کیے جائیں گے۔ 

مزید جاننے کے لیے nyc.gov/housingconnect مالحظہ کریں۔


