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 بڑھی  "
ے
 بریفنگ  2021 جوالئ  " لیڈ ےس آگ

 

م جائیداد ےک مالکان،    محتر

    

  ،  بڑھاتر ہونے
ے
قانون ےک تحت جائیداد ےک مالکان کو ان یک ذمہ داریوں ےک بارے میں معلومات فراہم کرنے ےک ہمارے عزم کو مزید آگ

ے یک  ( Housing Preservation and Development, HPD)ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈویلپمنٹ  سہ مایہ بلیی 

یز آن الئن اور ای میل ےک   ے  ایک ستں  اور اس کا مقصد تمام قوانیں
ی

ے قانون ےک ایک پہلو کو نمایاں کرے یک ذریعہ شائع کرے گا۔ ہر بلیی 

ے پڑھنے ےک لنے  ے اور پچھیل بلیٹتے ۔ دورسی زبانوں میں اس بلیی    یک ویب سائٹ  HPD اور اصول کا جامع طور پر احاطہ کرنا نہیں ہے

 مالحظہ کریں۔  

 

۔ یہ معلومات نیو یارک سٹ  میں   اس اشاعت کا مقصد رصف معلومات فراہم کرنا ہے اور اس کا مقصد قانونے مشورہ دینا نہیں ہے

۔  ے اور قواعد ےس متعلق مالکوں اور کرایہ داروں ےک تمام فرائض کا مکمل یا حتیم بیان نہیں ہے  رہائش ےس وابستہ قوانیں

 ______________________________________________________________________________ 

 

 اپارٹمنٹ کے ٹرن اوور پر مالک کی ذمہ داری

 

 خایل جگہ پر یونٹس می  مطلوبہ کام کو مکمل کریں

ےک تحت   1ےس پہےل تعمتں یک گٹے عمارتوں ےک مالکان ےک لنں مقایم قانون  1960جب رہائشی یونٹ کرایہ داروں کو تبدیل کرنر ہے تو،  

وری ہے کہ وہ ننے کرایہ دار ےک قبضے ےس قبل یونٹ کو محفوظ بناتے پر مرکوز لیڈ پر مبٹے پینٹ یک رسگرمیوں کو مکمل کریں  قطع  )رصے

میں بنانے    1978-1960۔ اگر مالک کو لیڈ پر مبٹے پینٹ کا علم ہے تو، یہ رسگرمیاں ( کرایہ دار ےک پاس پاس بچہ ہے   نظر اس ےس کہ ننے 

۔ اےس  ۔   "ٹرن اوور"گٹے یونٹس میں بیھ انجام دی جانے چاہئیں  : تقاضے حسب ذیل ہیں    کہا جاتا ہے

 

خطرات اور کش بیھ بنیادی نقائص کو دور   اس طرح ےک بنیادی نقائص موجود ہونے پر لیڈ پر مبٹے پینٹ ےک تمام •

 کریں۔ کم از کم اس کا مطلب گیال کھرچنا اور پینٹ کرنا ہوگا۔ 

دانتوں ےک نشانات ےک ثبوت ےک ساتھ چبانے وایل سطحوں پر لیڈ پر مبٹے پینٹ کو ہٹاتے ےک لنں فراہم کریں یا سخت،   •

۔   پنکچر مزاحم انکپسولنٹ ےک ساتھ سطح کو گھتں لیں

 تمام دروازوں اور دروازوں ےک فریموں پر رگڑ یک سطحوں پر تمام لیڈ پر مبٹے پینٹ کو ہٹاتے ےک لنں فراہم کریں۔  •

تمام کھڑکیوں پر رگڑ یک سطحوں پر تمام لیڈ پر مبٹے پینٹ کو ہٹاتے ےک لنں فراہم کریں یا رگڑ یک سطحوں پر متبادل   •

 کریں۔ ونڈو چینلز یا سالئیڈرز یک تنصیب ےک لنں فراہم  

 فرش، کھڑکیوں یک دیواروں اور کھڑیک یک چوکھٹوں کو ہموار اور صاف کرنے ےک   •
ی
رہائشی یونٹ میں تمام ننگ

۔   قابل بنائیں

 

۔ مذکورہ باال کش بیھ کام ےک بعد،  اور مناسب طور پر سند یافتہ ٹھیکیدا  محفوظ کام ےک طریقوں تمام کام  ر ےک ذریےع کنں جاتے چاہئیں

 چاہیں جو مالک یا ٹھیکیدار ےس متعلق نہیں ہے جس تے اصالح کا یا پینٹ  
دھول یک صفانے بیھ کش تیرسے فریق ےک ذریعہ یک جانے

کھڑیک یک رگڑ یک سطحوں ےس پینٹ کو ہٹانا ایک  ہٹاتے کا کام کیا۔ اگر صحیح طریقر ےس اور دستاویزی طور پر کیا جاتے تو، دروازے اور  

 بار میں ہوگا۔  

THE CITY OF NEW YORK  
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Flead-based-paint.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486395997515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V2dwo2YQ8vootRKNTEjZ%2BOt88GT3ftrSRsXbtsR5yEg%3D&reserved=0
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 خالف ورزیاں 

HPD    تمام معائنوں ےک دوران ٹرن اوور ےک تقاضوں کو نافذ کر رہا ہے جہاں چھ سال ےس کم عمر کا بچہ رہتا ہے اگر گھرانہ اگست

وری ہے جہاں    10کو کم از کم ےک بعد اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گیا اور ریکارڈ ےک آڈٹ ےک دوران مالک    2004 سال تک برقرار رکھنا رصے

۔  10کرایہ دار آڈٹ یک تاری    خ ےس   ے خالف ورزیاں ہیں جو جاری یک جا سکٹر ہیں    سال ےک اندر کاروبار یک تصدیق کرتا ہے  : تیں

 

یک خالف ورزی ہے جہاں چھ سال ےس کم عمر کا بچہ رہتا ہے    Cیہ کش بیھ معائنہ ےک دوران جاری یک جاتے وایل کالس     : 621#آرڈر 

جاری کر رہا ہوتا ہے  ( #616آرڈر )خراب شدہ دروازے یا کھڑیک یک رگڑ یک سطح ےک لنں لیڈ پر مبٹے پینٹ یک خالف ورزی  HPDجب 

۔ 1ون ، مقایم قان2004اگست  2کرایہ دار    اور  اگر نتائج ےس ظاہر ہوتا ہو کہ ان   یک مؤثر تاری    خ ےک بعد ٹرن اوور یک تصدیق کرتا ہے

  XRFدروازوں یا کھڑکیوں یک رگڑ یک سطحوں ےک   تمامسطحوں پر لیڈ پر مبٹے پینٹ نہیں ہے تو، مالک اس خالف ورزی کا مقابلہ 

۔     ٹیسٹ ےک نتائج فراہم کر ےک کر سکتا ہے

 

 کیونکہ  616رزی  یک خالف و  #621یہ  
ی

یا دروازے  /رصف کھڑیک اور 616یک خالف ورزی ےس زیادہ وسیع ہے جو اس ےک ساتھ ہو یک

، لیکن کھڑکیوں اور دروازوں    تمام یک خالف ورزی ےک لنں مالک کو  621  یک رگڑ یک سطح پر چھیلیے واےل پینٹ یک دستاویزات کر رہا ہے

، چاہے  ، رگڑ یک سطحیں ورت ہے ، کیونکہ یہ رسگریم کاروبار ےک ایک حض ےک طور پر  کو حل کرنے یک رصے وہ چھل ریہ ہوں یا نہیں

۔ وری ہونر ہے     رصے

 

یک   621اگر چھلنے وایل یا برقرار کھڑیک یا دروازے یک رگڑ یک سطحیں مثبت یا لیڈ پر مبٹے پینٹ یک جانچ نہیں ہونے ہے تو مالک کو  

،  خالف ورزی یک تصدیق ےک لنں ان سطحوں کو ختم کرنا  ہوگا۔ مالک کو سند یافتہ تخفیف ےک ٹھیکیداروں کا استعمال کرنا چاہیں

وری   دھول یک صفانے کرنے ےک لنں کش تیرسے فریق ےک سند یافتہ ٹھیکیدار یک خدمات حاصل کریں، اور رسٹیفیکیشن ےک لنں تمام رصے

 دستاویزات فراہم کریں۔  

 

یک خالف ورزی ہے جہاں چھ سال ےس کم عمر کا بچہ رہتا ہے    Cیہ کش بیھ معائنہ ےک دوران جاری یک جاتے وایل کالس     : 622#آرڈر 

کم از کم ایک خراب شدہ دروازے یک جانچ ےک بعد خراب شدہ دروازے یا کھڑیک یک رگڑ یک سطح ےک لنں لیڈ پر مبٹے پینٹ    HPDجب 

، کھڑیک یک رگڑ یک سطح اور اےس مثبت پایا یک خالف ورزی جاری کر رہا  ( #617آرڈر ) کرایہ دار تصدیق کرتا ہے کہ کاروبار، مقایم    اور ہے

ٹیسٹ ےک نتائج   XRFمالک تمام دروازوں یا کھڑکیوں یک رگڑ یک سطحوں ےک  ےک بعد ہوا۔   2004اگست   2یک مؤثر تاری    خ،   1قانون  

یک طرف ےس کم از کم ایک کھڑیک یا دروازے یک رگڑ یک سطح کو لیڈ    HPDفراہم کر ےک اس خالف ورزی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ 

۔     پر مبٹے پینٹ ےک لنں مثبت ٹیسٹ کیا گیا ہے

 

 کیونکہ  617یک خالف ورزی   #622  یہ
ی

یا دروازے  /رصف کھڑیک اور 617یک خالف ورزی ےس زیادہ وسیع ہے جو اس ےک ساتھ ہو یک

، لیکن یک رگڑ یک سطح پر چھلنے واےل پینٹ یک د کھڑکیوں اور دروازوں کو    تمامیک خالف ورزی ےک لنں مالک کو   622ستاویز کر رہا ہے

، کیونکہ یہ رسگریم کاروبار ےک ایک حض ےک طور پر   ، چاہے وہ چھلک ریہ ہوں یا نہیں ، رگڑ یک سطحیں ورت ہے حل کرنے یک رصے

۔ وری ہونر ہے     رصے

 

وری ہے تاکہ اس خالف ورزی   HPDکو ( سطحوں )یا دروازے یک رگڑ یک سطح  /خرانی وایل کھڑیک اور یک تصدیق  ےک ذریعہ جانچنا رصے

یک جا سگ۔ اگر کونے کھڑیک یا دروازے یک رگڑ یک سطحیں مثبت ہیں یا لیڈ پر مبٹے پینٹ ےک لنں غتں جانچ شدہ ہیں تو مالک کو ان  

خالف ورزیوں یک تصدیق ےک لنں ان سطحوں کو بیھ ختم کرنا ہوگا۔ مالک کو سند یافتہ تخفیف ےک ٹھیکیداروں کا استعمال کرنا  

، دھول یک  صفانے کرنے ےک لنں کش تیرسے فریق ےک سند یافتہ ٹھیکیدار یک خدمات حاصل کریں، اور رسٹیفیکیشن ےک لنں تمام چاہیں

وری دستاویزات فراہم کریں۔        رصے

 

یک خالف ورزی ہے جب محکمہ مالکان ےس درخواست کرنے پر ٹرن اوور دستاویزات فراہم کرنے میں ناکام ہو    Bیہ کالس     : 623#آرڈر 

سال ےک اندر اندر منتقل ہو   10ا ہے اور معائنہ ےس اس یونٹ یک نشاندیہ یک جانر ہے جہاں کرایہ دار دستاویز یک درخواست ےک جات

۔ یہ خالف ورزی  وری ٹرن اوور یک دستاویزات   فے قابل اطالق یونٹ گیا ہے ۔ مالک اس خالف ورزی کا مقابلہ رصے جاری یک جانر ہے

ٹیسٹ فراہم کر    XRFدروازے یا کھڑیک یک رگڑ یک سطحوں ےک لنں منفے  ( چھیلیے واےل اور برقرار رہیے واےل )  تمامفراہم کر ےک یا یونٹ میں 

۔     ےک کرسکتا ہے
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، مالک کو کش بیھ مثبت یا غتں جانچ شدہ دروازے یا کھڑیک یک رگڑ یک سطحوں کو ختم کرنا   623 یک خالف ورزی یک تصدیق ےک لنں

، دھول یک صفانے کرنے ےک لنں کش تیرسے فریق ےک سند   ہوگا۔ مالک کو سند یافتہ تخفیف ےک ٹھیکیداروں کا استعمال کرنا چاہیں

وری دستاویزات فراہم کریں۔ یافتہ ٹھیکیدار یک خدمات حاصل ک        ریں، اور رسٹیفیکیشن ےک لنں تمام رصے

 

ائی   مالک ےک پاس خالف ورزی ےک نوٹس ےک ساتھ فراہم کردہ ہدایات پر احتیاط ےس عمل کر ےک تمام خالف ورزیوں    : ملتوی اور سز

۔  یک خالف ورزیوں پر عمل نہ کرنے پر جرمانہ ہر   622اور   621ےک لنے اصالح یک تاری    خ کو ملتوی کرنے یک درخواست کرنے کا موقع ہے

، اور زیادہ ےس زيادہ  $250ایک خالف ورزی پر یومیہ کم از کم  ۔   $10,000ہے یک خالف ورزی پر جرمانہ ہر ایک خالف    623ہے

 ہے ۔   $1.500ورزی پر یومیہ کم از کم 

 

t Based Pain-Lead-  ےک تقاضوں ےک بارے می  مزید معلوماتیا کاروبار ےس متعلق ریکارڈ کو برقرار رکھنز مالک کو کاروبار کرنے 

HPD (nyc.gov )  ۔  پر مل سکتی ہی 

 

 زیر التوا لیڈ پر مبنی پینٹ کی خالف ورزیاں 

 چاہیں تاکہ ان یک 
بلڈنگ کا ریکارڈ    HPDمالکان کو لیڈ پر مبٹے پینٹ یک خالف ورزیوں کو بند کرنے ےک لنں ہر ممکن کوشش کرنے

۔  متعدد شہر اور ریاسٹر ادارے اس معلومات کا     درست طور پر ظاہر کرے کہ لیڈ پر مبٹے پینٹ ےک خطرات کو دور کیا گیا ہے

 ےس جائزہ لییر ہیں تا 
ی

۔باقاعدیک ورت ہے یا نہیں اپیے ہوم پیج پر فائنڈنگ   HPD  کہ یہ معلوم کیا جا سگ کہ مزید نفاذ یک کارروانے یک رصے

، جو  ۔  HPDONLINEبلڈنگ انفارمیشن ٹیب ےک ذریےع معلومات فراہم کرتا ہے بائیں طرف ےک ٹول     نایم ڈیٹا بیس ےس منسلک ہوتا ہے

، کونے بیھ مالک دیکھ سکتا ہے کہ کون یس  " اوور ڈیو لیڈ پینٹ وائولیشن کریکشن"بار پر   ےک لیبل واےل ٹیب کا استعمال کرنر ہونے

ورت   ، چاہے معائنہ یک ابیھ رصے ورت ہے یا نہیں خالف ورزیاں کھیل ہونے ہیں اور آیا خالف ورزی کو بند کرنے ےک لنں دستاویزات یک رصے

۔ ورت ہے ائط کو پورا کرنے یک رصے ے ویبینار ےک ذریےع خالف ورزیوں کو صاف کرنے ےک طریقر ےک  ہمار HPD  ہو یا اب بیھ دونوں رسی

، جس کا عنوان ہے   کام اور دستاویزات یک    - لیڈ پر مبٹے پینٹ یک خالف ورزیاں بارے میں بہت تفصییل معلومات فراہم کرتا ہے

    ۔YouTube - تاریخوں کو سمجھنا 

 ____________________________________________________________________ 

NYC  محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت(DOHMH ) کی تربیتی کالسیں 

 محفوظ کام کے طریقوں کی کالسز لیڈ پر مبنی 

EPA   ےک سند یافتہ تجدید کار بنی 

یک تربیٹر کالرسے نیو یارک سٹ  ےک محکمہ صحت اور  ( Renovation, Repair and Painting, RRP)تجدید، مرمت اور پینٹنگ 

یک طرف ےس مفت  ( Lead Poisoning Prevention Program, LPPP)ذہٹے حفظان صحت ےک لیڈ پوائزننگ پریوینشن پروگرام 

۔   لومات فراہم  یک تربیت یک کالرسے لیڈ پینٹ واےل عالقوں میں محفوظ طریقر ےس کام کرنے ےک بارے میں مع  RRPاسپانرس یک جانر ہیں

۔  ےک تحت لیڈ   1ےک مقایم قانون   NYCنصاب ےک عالوہ،   RRPکرنر ہیں اور وہ ایک جاننے واےل، سند یافتہ ٹریتے ےک ذریعہ یل جانر ہیں

۔ اگر آپ اس کالس کو کامیانی ےس مکمل کرنر ہیں تو، آپ  ےک سند یافتہ   EPAمحفوظ کام ےک طریقوں ےک تقاضے سکھاتے جاتر ہیں

 تجدید کار  
ی
 ! بنیے ےک اہل ہو جائیں ےک

؟  چاہن 
 یہ ٹریننگ کس کو لیتز

  EPAےس پہےل تعمتں شدہ بچوں ےک قبضہ وایل یک فیسلٹ  میں معاوضہ ےک لنں کام کرنے واال کونے بیھ فرد  1978ٹارگٹ ہاؤسنگ میں یا  

ے و آرائش اور مرمت RRPےک  ۔ اگر آپ تزئیں ے و   اصول میں تربیت یافتہ اور سند یافتہ ہونا چاہیں ےک کام یک نگرانے کرنر ہیں تو تزئیں

۔ اس میں درج ذیل شامل ہیں   EPAآرائش یک یہ رسٹیفیکیشن   وری ہے ، خود ےس  : ےک لنں رصے ے نٹنڈنٹ، زمیندار، ہینڈ میں ٹھیکیدار، ستر

 کام کرنے واےل، اور ڈے کیتے مینٹیننس کارکنان۔ 

:   یب صفحہ پر جائی  ےک و  DOHMHرجسٹر کرنز ےک طریقی ےک بارے می  معلومات ےک لی   

reg.page-class-homes-ademy/healthyac-https://www1.nyc.gov/site/doh/business/health. 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Flead-based-paint.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486396007462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2FjdDl%2BlGHKF4HOZ4s712WREj9ijOMPX9bcxDdWDuh8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Flead-based-paint.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486396007462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2FjdDl%2BlGHKF4HOZ4s712WREj9ijOMPX9bcxDdWDuh8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Flead-based-paint.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486396007462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2FjdDl%2BlGHKF4HOZ4s712WREj9ijOMPX9bcxDdWDuh8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Flead-based-paint.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486396007462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C%2FjdDl%2BlGHKF4HOZ4s712WREj9ijOMPX9bcxDdWDuh8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgEHumj99c1w&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486396007462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QC2n%2B3csM6SsF8iraQFi7DVe2e7yrdAl094FImZ83l0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgEHumj99c1w&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486396007462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QC2n%2B3csM6SsF8iraQFi7DVe2e7yrdAl094FImZ83l0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgEHumj99c1w&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C7959de60ba094f40efc808d9487440c3%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637620486396007462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QC2n%2B3csM6SsF8iraQFi7DVe2e7yrdAl094FImZ83l0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fdoh%2Fbusiness%2Fhealth-academy%2Fhealthy-homes-class-reg.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C42a80a9fb50243a7222308d9462c1cb7%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637617977528943908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mqxs3NEkSRceJtxKC6DyKnaTjGKKsozf3RSdf8tDD9g%3D&reserved=0
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 کے معتدل بحالی قرض پروگراموں میں اب لیڈ پینٹ کی مرمت کے لیے فنانسنگ شامل ہے  HPDپرانی عمارتوں کے لیے 

 

 ، ، جو   2تے ایک ایش فیمیل ےک ساتھ کام کیا ہے جو ایک تاریخے  HPDحال یہ میں میں بنایا گیا    1901فیمیل واےل گھر میں رہٹر ہے

، اور ڈاکت  ےک معمول ےک دورے ےس یہ بات سامنے آنے ہے کہ گھر میں رہیے واےل بچے ےک خون میں لیڈ   تھا۔ گھر کا مالک ریٹائر ہو چکا ہے

۔ مالکان تے کچھ لیڈ یک تخفیف یک کمپنیوں ےس رابطہ کیا  یک سطح بلند تیھ، جےس وہ جلد ی ےس گھر میں لیڈ پینٹ ےس جوڑ دییر ہیں

ارڈ ریڈکشن اینڈ ہیلتھ ہومز پروگرامےک   HPDےس زائد یک قیمتوں کا حوالہ دے رہے تھے۔   $15,000تھا، اور وہ  ے تے مالک کو   لیڈ ہتں

یک لیڈ گرانٹ یک منظوری دی تیھ۔ اس ےک ساتھ، مالک لیڈ پر مبٹے پینٹ ےک خطرات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا   13,000$

وک اور پینٹنگ دیواروں؛ الماریوں  جیےس دروازے، تاج مولڈنگ اور بیس بورڈ مولڈنگ جیےس اجزاء کو ہٹا کر او  ر تبدیل کر ےک؛ شیت 

نگرز۔  ھیاں ست   اور چھتوں یک تنصیب اور انکپسولیٹنگ فائر پلیس مولڈنگز اور ستں 

 

ورت  /یا اس ےس زیادہ یونٹس ہیں جنہیں عمارت ےک بڑے سسٹمز یک مرمت  3موجودہ عمارتوں ےک مالکان ےک لنں جن میں  تبدییل یک رصے

، دو دیگر   : لون پروگرام بیھ ہیں جو بحایل ےک کام ےک لنں سسٹر فنانسنگ پیش کرنر ہیں   HPDہے

  (Multifamily Housing Rehabilitation Loan Program, HRP)ملتر فیمیل ہاؤسنگ ریہبلیٹیشن لون پروگرام   •

 ،  مالحظہ کریں۔  کا ویب صفحہ  HRP تفصیالت ےک لنں

،    (Green Housing Preservation Program, GHPP) گرین ہاؤسنگ پریزرویشن پروگرام  •   GHPP تفصیالت ےک لنں

 مالحظہ کریں۔  کا ویب صفحہ

 

 

 تک لیڈ سے پیدا ہونے والی دھول کی سطح کو کم کریں  2021جون  1: یاد دہانی 

 

  وہ عالقر جہاں لیڈ ےس پیدا ہونے واےل ہر گرد و غبار ےک نمونے کا نتیجہ درج ذیل درجی ےس نیچے ہے جےس دوبارہ قبضے ےک لنں صاف کیا جا 

۔ کو دوبارہ کم کر دی گٹے    2021جون   1ےک مطابق   1میں کم یک گٹے تھیں اور مقایم قانون   2019صفانے یک سطحیں جون   سکتا ہے

۔ ۔   2021جون  1پہےل ےس قابل قبول سطحوں اور نٹے سطحوں ےک لنں ذیل میں دیکھیں جو    تھیں وری ہیں  تک رصے

 

 :ےس پہےل لنں گنے نمونے  2019جون   1

لیں - ے  مائیکرو گرام لیڈ فے مرب  ع فٹ   40   : متے

 مرب  ع فٹ / مائیکرو گرام لیڈ  250: کھڑیک یک چوکھٹیں -

 مرب  ع فٹ / مائیکرو گرام لیڈ  400:  کھڑیک یک دیواریں-

 

 : ےک درمیان لنں گنے نمونے   2021جون   1ےس   2019جون   1

لیں - ے  مائیکرو گرام لیڈ فے مرب  ع فٹ   10   : متے

 مرب  ع فٹ / مائیکرو گرام لیڈ 50: کھڑیک یک چوکھٹیں -

 مرب  ع فٹ  / مائیکرو گرام لیڈ  100:  دیواریںکھڑیک یک -

 

 : ےک بعد لنں گنے نمونے /کو  2021جون   1

لیں - ے  مائیکرو گرام لیڈ فے مرب  ع فٹ  5 : متے

 فے مرب  ع فٹ /مائیکرو گرام لیڈ 40: کھڑیک یک چوکھٹیں -

 مرب  ع فٹ  / مائیکرو گرام لیڈ  100:  کھڑیک یک دیواریں-

 

 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-hazard-reduction-and-healthy-homes-program.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/multifamily-housing-rehabilitation-loan-program-hrp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/green-housing-preservation-program-ghpp.page
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 کی رہائش   ABC: 2021اپ ڈیٹ شدہ 

ABCs آف ہاؤسنگ  HPD کی رہنمائی ہے جو مالکان اور کرایہ داروں کے لیے رہائش کے قوانین اور ضابطے ہیں۔  

کئی شہروں اور ریاستی اداروں میں سے ایک   HPDمالکان اور کرایہ دار دونوں پر ایک دوسرے کے لیے قانونی ذمہ داریاں ہیں۔ 

ہے جو ان ذمہ داریوں کو نافذ کرتی ہے۔ یہ کتابچہ مالکان اور کرایہ داروں کو رہائش کو متاثر کرنے والے قواعد و ضوابط کی  

 ریقے کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔تفہیم اور مدد حاصل کرنے کے ط 

گائیڈ کے اندر آپ کو مالکان اور کرایہ داروں کے حقوق اور ذمہ داریوں، اپنے اپارٹمنٹ میں محفوظ طریقے سے رہنے، نئی سستی 

 ابطہ کی معلومات حاصل ہوں گی۔ رہائش یا کرایہ میں مدد کے وسائل، اور رہائش سے متعلق دیگر مسائل کے بارے میں مفید ر

پوسٹ کریں تاکہ کرایہ داروں کو مشورہ دیا جائے کہ    ہاؤسنگ انفارمیشن گائیڈ نوٹسمالکان پر الزم ہے کہ وہ اپنی عمارتوں میں 

اب وسیلہ ہے اور یہ کہ کرایہ دار کس طرح اس کی کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔  اس نوٹس کو پوسٹ کرنے میں  گائیڈ ایک دستی 

 ناکامی کے نتیجے میں خالف ورزی جاری کی جا سکتی ہے۔     

 زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔ مالحظہ کریں۔ یہ گائیڈ اضافی   کا ویب صفحہ  HPDہاؤسنگ دیکھنے کے لیے  ABCاپ ڈیٹ شدہ 

 

 اسموک ڈٹیکٹرز اور کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹرز  

۔ جائیداد  ورت ہے ز یک تنصیب اور دیکھ بھال یک رصے ز اور کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکت  نیو یارک سٹ  ےک قانون ےک مطابق اسموک ڈٹیکت 

ےک مالکان اور کرایہ دار دونوں یک ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقیٹے بنائیں کہ نیو یارک ےک تمام باشندے اپیے گھروں میں آگ اور  

 ۔ ( کاربن مونو آکسائیڈ ایک بد بو دار اور انتہانے زہرییل گیس ہے )سائیڈ ےک زہروں ےس محفوظ رہیں  کاربن مونو آک 

۔  ز دونوں فراہم کنں جائیں
ورت ہے کہ کرایہ داروں کو کاربن مونو آکسائیڈ اور اسموک ڈٹیکت   رہائشی مالکان کو یہ یقیٹے بناتے یک رصے

 مالحظہ کریں۔    کا ویب پیج  HPDمزید معلومات ےک لنے 

 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/abcs-of-housing.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/abcs-of-housing.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/housing-info-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/abcs-of-housing.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/abcs-of-housing.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page

