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CityFHEPS پروگرام ميں شرکت کننده کا معاہده 

 
 ______________________________________ پروگرام کے درخواست دہنده کا نام:

 
پروگرام سے ماہانہ کرايہ ميں  CityFHEPS، نے ______________________________________ميں، 

انے کو درج ذيل يونٹ کے ليے، جسے ميں نے ذاتی طور پر اعانت کے تکملہ کے ليے درخواست دی ہے تاکہ ميرے گهر
  ديکها ہے، کرايہ ادا کرنے ميں مدد ملے:

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 کو سمجهتا اور اس سے اتفاق کرتا ہوں: ميں درج ذيل

 ميں متفق ہوں: .1

 آمدنی اور گهرانے کی ساخت کی بابت درست، مکمل اور حاليہ معلومات فراہم کرنے پر؛ •

 ميرے گهرانے کی اہليت کی توثيق کرنے کے ليے حسب ضرورت تائيدی دستاويزی شہادت فراہم کرنے پر؛ •

2. CityFHEPS  ميں ميری فراہم کرده کوئی بهی معلومات کے ليے ميری درخواست کے سلسلےHRA  کی جانب سے
سے منع کيا جا  CityFHEPSتصديق کی مستوجب ہوگی۔ اگر ميری فراہم کرده کوئی بهی معلومات غلط ہو تو مجهے 

 سکتا ہے۔

کے ليے اپنی درخواست کے سلسلے ميں جو معلومات دی ہيں ان کی توثيق يا تصديق کے ليے  CityFHEPSميں نے  .3
 اگر اضافی معلومات کی درخواست کی گئی تو ميں اسے فراہم کروں گا۔  يں ايک تفتيش پر متفق ہوں۔م
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 کے ليے منظوری مل جاتی ہے تو ميں درج ذيل باتوں کو بهی سمجهتا اور ان سے اتفاق کرتا ہوں: CityFHEPSاگر مجهے 

1. CityFHEPS  کے ليے ميری منظوری کے نوڻس ميں ميرےCityFHEPS  کرايے ميں اعانت کے تکملہ کی کے
  رقم مندرج ہوگی۔

2. CityFHEPS  کے کرايے ميں اعانت کے تکملہ کی رقمHRA  ہر مہينے براه راست ميرے مالک مکان (يا اس کے
 قائم مقام) کو ادا کرے گا۔ 

) Cash Assistanceکرايے ميں اعانت کے تکملہ کی رقم ادا کرے گا۔ اگر ميں نقد اعانت ( HRAميں سمجهتا ہوں کہ  .3
) بهی ادا کر سکتا ہے۔ Shelter Allowanceمالک مکان (يا اس کے قائم مقام) کو پناه گاه کا بهتہ ( HRAپر ہوں تو 

 ميں اپنے کرايے کا باقی حصہ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ميں سمجهتا ہوں کہ 

ں حقدار ہوں۔ کام سے متعلق ان اعانتوں ميں کام سے متعلق ان تمام اعانتوں کے ليے فائل کرنے پر متفق ہوں جس کا مي .4
)، Earned Income Tax Credit, EITCميں عوامی فوائد اور ڻيکس کريڈٹ، جيسے کمائی گئی انکم ڻيکس کريڈٹ (

) Child Care Tax Credit, CCTC) چائلڈ کيئر ڻيکس کريڈٹ (Child Tax Credit, CTCچائلڈ ڻيکس کريڈٹ (
پر کال  311مالحظہ کر سکتا ہوں يا  www.nyc.gov/taxprepعانت کے ليے، ميں ڻيکس کی تياری ميں ا شامل ہيں۔

 ) بول سکتا ہوں۔tax preparation assistanceکرکے "ڻيکس کی تياری ميں اعانت" (

 مجه پر اپنی رہائش برقرار رکهنے کے بہترين کوششيں کرنا الزم ہے۔  .5

) کے دفتر يا ديگر نامزد خدمت فراہم کننده سے مالک مکان اور کرايہ دار کی Homebaseنے مقامی ہوم بيس (ميں اپ .6
 ثالثی اور بے دخلی مخالف خدمات جيسی چيزوں کے ليے مدد حاصل کر سکتا ہوں۔ 

  موصول ہونا ضروری ہے۔ CA) کے اہل ہيں انہيں CAميرے گهرانے کے جو ممبران نقد اعانت ( .7

کے ليے اہل قرار پاتا ہے تو  FHEPSيا  8رہائش کے فائدے بشمول سيکشن  رياستیرا گهرانہ کسی وفاقی يا اگر مي .8
 مجه پر اس طرح کے فوائد کے ليے درخواست دينا اور پيش کيے جانے پر انہيں قبول کرنا الزم ہے۔ 

د شامل نہيں ہو سکتا جس نے ميرے کی پناه گاه کے ليے اہل ہے تو ميرے گهرانے ميں ايسا فر HRAاگر ميرا گهرانہ  .9
 کی پناه گاه کے ليے اہل بنايا ہو۔ HRAگهرانے کو 

 کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ HRAمجهے نئے اپارڻمنٹ ميں منتقل ہونے سے پہلے  .10

 کو فوری طور پر مطلع کرنے سے اتفاق کرتا ہوں، اگر:  HRAپر کال کر کے 0043-221-929 ميں  .11

 وں؛ميں منتقل ہو جاتا ہ •

 مجهے بے دخلی کے کاغذات پيش کر ديے جاتے ہيں؛ •

 ميرا مالک مکان يا جس کو ميں کرايہ ادا کرتا ہوں وه تبديل ہو جاتا ہے؛ يا •

  ميں اپنا کرايہ ادا نہيں کر پاتا ہوں۔ •

) يونٹ کرايے پر لے رہا ہوں Single Room Occupancy, SROاگر ميں کوئی کمره يا سنگل روم آکيوپنسی ( .12
 کو  HRAسال سے کم عمر کے کسی فرد کو شامل کرنے کا ميرا ارده ہو تو ميں  18نے گهرانے ميں اور اپ

پر کال کرکے فوری طور پر مطلع کرنے سے اتفاق کرتا ہوں تاکہ مجهے اپارڻمنٹ ميں منتقل ہونے 929-221-0043 
  ميں مدد مل سکے۔

 
 

 

http://www.nyc.gov/taxprep
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جوڑا جا سکتا ہے،  کو کسی ديگر کرايے ميں اعانت پروگرام کے ساته نہيں CityFHEPSميں سمجهتا ہوں کہ  .13
  کی پيشگی منظوری حاصل ہو۔ HRAسوائے اس کے کہ 

  پروگرام کے بندوبست ميں اس کے ساته پوری طرح تعاون کروں گا۔ CityFHEPSميں سڻی کے  .14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطلوبہ دستخط 
 

 اور سمجه ليا ہے اور اس کی شرائط سے متفق ہوں۔  پڑهده کے مفاہمتی بيان کو ميں نے اس پروگرام کے شرکت کنن
 

_________    _____________________________________ 
 پروگرام کے ليے درخواست دہنده کا دستخط    تاريخ 

 
 CityFHEPSسڻی کے  اور  HRAميں اور سمجه ليا ہے۔ پڑهميں نے اس پروگرام کے شرکت کننده کے مفاہمتی بيان کو 

بندوبست ميں اس کے ساته پوری طرح تعاون کرنے اور ميں اپنی آمدنی کے بارے ميں درست معلومات  اس کےپروگرام کے 
کے بندوبست کے سلسلے  CityFHEPSکے ذريعہ  HRAميں  اور حسب ضرورت اضافی معلومات فراہم کرنے پر متفق ہوں۔

 اس کی توثيق يا تصديق کی تفتيش پر متفق ہوں۔ ميں جو کوئی معلومات فراہم کرتا ہوں 
 

 _________ ____________________________    ____________________________ 
 کهرانے کے ممبر کے دستخط    گهرانے کے ممبر کا نام   تاريخ 

 
 _________ ____________________________    ____________________________ 

 کهرانے کے ممبر کے دستخط    گهرانے کے ممبر کا نام   تاريخ 
 

 _________ ____________________________    ____________________________ 
 کهرانے کے ممبر کے دستخط    گهرانے کے ممبر کا نام   تاريخ 

 
 

 

 آپ کو جان لينا چاہيے
قبول کرنے سے انکار  CityFHEPS قبول کرنے سے انکار نہيں کر سکتے۔ CityFHEPSمالک مکان يا بروکر  •

) کے تحت آمدنی کے ذريعہ ميں امتياز NYC Human Rights Lawکے انسانی حقوق کے قانون ( NYCکرنے پر 
 الزم آ سکتا ہے۔

 لکان مکان اور بروکرز کے ساته ضمنی سودے ممنوع ہيں۔ما •
کے  DSSسے انکار کرتا ہے يا آپ سے ضمنی سودے کا کہتا ہے تو  CityFHEPSاگر کوئی مالک مکان يا بروکر  •

 ) کوDSS Source of Income Discrimination Unitآمدنی کے ذريعہ ميں امتياز سے متعلق يونٹ (
 پر کال کريں۔ 929-221-6576

• HRA مالک مکان يا بروکر آپ سے سکيورڻی کے ليے  کے سيکيورڻی واؤچر کو سيکيورڻی کی ادائيگی مانا جاتا ہے۔
 کوئی اضافی پيسے ادا کرے کا نہيں کہہ سکتے۔

 بروکر کو آپ سے کوئی اضافی بروکر فيس ادا کرنے کو نہيں کہنا چاہيے۔ •
 مجبور نہيں کر سکتا۔آپ کا مالک مکان کسی مختلف يونٹ ميں منتقل ہونے پر  •
آپ نے گهوم پهر کر ديکهنے کے وقت جو يونٹ ديکها وه اگر وہی يونٹ نہيں ہے جو منتقلی کے وقت آپ کو پيش کی  •

 پر کال کريں۔ 8001-722-718) کو HRA Fraud Hotlineفراڈ ہاٹ الئن ( HRAجا رہی ہے تو فوراً 
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 ر دستخط نہيں کيا ہے:گهرانے کے درج ذيل بالغ فرد نے درج ذيل وجہ (وجوہات) سے اس معاہدے کی نقل پ

 
 
 

  
 

_____________________________________     
  کيس مينيجر يا ہاؤسنگ اسپيشلسٹ کا نام

 
 _____________________________________   _____________ 

  تاريخ      کيس مينيجر يا ہاؤسنگ اسپيشلسٹ کے دستخط
 
 

 ے اوپر بيان کرده گهرانے کے ممبر کی معلومات کی تصديق ہوتی ہے۔کيس مينيجر يا ہاؤسنگ اسپيشلسٹ کے دستخط س
 
 

CityFHEPS  پروگرام سے ملتا جلتا ہے اس معنی ميں کہ، فنڈنگ کی دستيابی کی شرط کے ساته، يہ اعانت،  8وفاقی سيکشن
مالک مکان اور کرايہ دار کا  بشمول متعين رقوم کی کرايہ ميں اعانت ان مالکان مکان اور کرايہ داروں کو فراہم کرتا ہے جو

رشتہ استوار کرنا چاہتے ہوں۔ کوئی بهی معاہده جاتی رشتہ کلی طور پر پروگرام ميں شرکت کرنے والے ہر کرايہ دار اور 
 پروگرام ميں شرکت کرنے والے ہر کرايہ دار کے مالک مکان کے بيچ ہو گا۔

 
 
 

کيا اس کيفيت کی وجہ سے آپ کے ليے اس نوڻس کو سمجهنا  ق ہے؟کيا آپ کو طبی يا دماغی صحت کی کيفيت يا معذوری الح
يا اس نوڻس ميں جو کچه کرنے کو کہا جا رہا ہے اسے انجام دينا مشکل ہوتا ہے؟ کيا اس کيفيت کی وجہ سے آپ کے ليے 

HRA  آپ  کريں۔ پر کال 4640-331-212ہميں  ہم آپ کی مدد کر سکتے ہيں۔ميں ديگر خدمات حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے؟
HRA دفتر جا کر بهی مدد کی درخواست کر سکتے ہيں۔ آپ کو قانون کے تحت اس قسم کی مدد طلب کرنے کا حق ہے۔ 

 
 
 
 
 
 
 


