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 شنيڈمنسٹريا سورسزير ومنيہ یسٹ ارکي وين
 

 سماعت کا نوٹس اور مجوزه قانون پر تبصره کرنے کا موقع یعوام
 

کرنے  ميترم ںيم 68کے رولز کے ٹائٹل  ارکي ويآف ن یسٹ) HRA( شنيڈمنسٹريا سورسزير ومنيکا ہ یسٹ ارکي وين   ں؟يکر رہے ہ زيتجو ايہم ک
 یسٹ ارکي ويکو ن ےيکرا ادهيسے ز ادهيز ےيکے اپارٹمنٹس اور واحد کمرے کے ل CityFHEPS ںيم ميکرتا ہے۔ مجوزه ترام شيپ زيتجو یک

 CityFHEPS زيتجو یک HRA  ۔ہے شامل بڑهانا پر طور یفور ںيانہ کے کر طے پر اراتيکے مع 8 کشنيکرده س اريکے اخت یہاؤسنگ اتهارٹ
 یچالئ عےيکے ذر موںيتنظ یمنفعت ريکے ساته ہوئے معاہدے کے تحت غ یہے جو سٹ یبه یورژن قائم کرنے ک سايا کيا یپر مبن کٹيکا پروج

 ہيکرا ںيم مياعانت فراہم کرنے کا اہل بنائے گا۔  مجوزه ترام ںيم ےيکرا یمدت ليمنتقل ہونے والے گهرانوں کو طو ںيمستقل رہائش م یجانے وال
 ,LINC VIابواب کو ختم کرنا؛  یمنضبط کرنے والے مجرد ابواب اور ضمن ںيانہ ںيہ ںياعانت کے جو پروگرام اب رو بہ عمل نہ ںيم

CityFHEPS یکيطرز سے متعلق اور تکن ںيالتزامات م گريکرنا؛ اور د ميترم ںيگراموں کو منضبط کرنے والے ابواب مووے ہوم پر پاته، اور 
 ۔  ںيشامل ہ یکرنا به اںيليتبد

 
 ںي۔  سماعت میطور پر ہوگ یمعرفت فاصالت یک Zoomبجے  10:00کو صبح  2021اگست  30 ر،يسماعت پ یعوام؟ سماعت کب اور کہاں ہے

 :عہيبذر ںيحاضر ہونے کے خواہشمند افراد شامل ہو سکتے ہ
 

Zoom )ويآڈ اور ويڈيو:( 

 https://us02web.zoom.us/j/87610815906 

 5906 1081 876: ںيدرج کر ID ٹنگياور م ںيپر کلک کر) ہوں شامل ںيم ٹنگيم” (join a meeting“ ں،يپر جائ www.zoom.us اي

 ):ويصرف آڈ(فون            

 5906 1081 876: ںيدرج کر ID ٹنگيمجانے پر  ےي۔  اشاره ک876-9923) 646(

 #16468769923,87610815906+: موبائل پيون ٹ

 :عہيشخص مجوزه اصولوں پر تبصره کر سکتا ہے بذر یبه یکوئتبصره کروں؟   سےيمجوزه اصولوں پر ک ںيم
 

 آپ سائٹ۔   بيوHRA  کے پاسNYC سائٹ  بيو یکے اصولوں کhttp://rules.cityofnewyork.us معرفت تبصرے جمع  یک
 :ںيکرا سکتے ہ

 
 آپ تبصرے ۔  ليم یاNYCRules@hra.nyc.gov ںيسطر م ی۔   براه کرم موضوع کںيکر سکتے ہ ليم یپر ا “Rental 

assistance amendments ”۔ںيکو شامل کر 
 

   ںيآپ تبصرے اس پتے پر سپرد ڈاک کر سکتے ہڈاک۔: 
 

HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 

150 Floor th38Greenwich Street,  
New York, NY 10007 
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 ۔ںيہ رہے کر تبصره پر اصولوں کے ميترام متعلق سے اعانت ںيم ےيکرا آپ کہ ںيبراه کرم واضح کر د

 
 ںيسطر م ی۔  براه کرم موضوع کںيکر سکتے ہ کسيپر ف 0413-639-917آپ تبصرے   ۔کسيف “Rental assistance 

amendments ”۔ںيکو شامل کر 
 

 ايپر کال کر کے  7220-221-929اس سے پہلے  ايکو سماعت شروع ہونے تک  2021اگست  30آپ بول کر۔   ںيسماعت م 
NYCRules@hra.nyc.gov ںيم بيترت یکو اس ني۔  مقررںيسائن اپ کر سکتے ہ ےيبولنے کے ل ںيکر کے سماعت م ليم یپر ا 

 گے۔ ںيمنٹ تک بول پائ نياور وه ت ايانہوں نے سائن اپ ک ںيم بيجائے گا جس ترت ايبال
 

رات ہے۔ تبصرے، بشمول  یکو آده 2021اگست  30 خيتار یآخر یتبصرے جمع کرانے کہے؟   خيتار یآخر یکوئ یتبصرے جمع کرانے ک ايک
 ۔ہے یضرور جانا ہو موصول پہلے سے اس ايکو  2021اگست  30کو  HRAسے مرسلہ تبصرے  ليم یا

 
 ايخدمات  یک یترجمان یاگر آپ کو لسان ےيشرکت کرنے کے ل ںيسماعت مہوگا؟  اياعانت درکار ہو تو ک ےيشرکت کے ل ںياگر مجهے سماعت م

-929۔ آپ ںيبتا سکتے ہ ںيکر کے ہم ليم یپر ا NYCRules@HRA.nyc.govبتانا الزم ہے۔ آپ  ںيمناسب رہائش درکار ہو تو آپ پر ہم
 ینوٹس ک یشگيپ ےيکے ل نےيسہولت د یمعقول وقت ک ےيانتظامات کرنے کے ل۔ ںيبتا سکتے ہ ںيہم یکر کے به فونيليپر ٹ 221-7220
   ۔ںيبتا د ںيتک ہم 2021اگست  23ہے۔   براه کرم  یجات یدرخواست ک

سائٹ پر جاکر مجوزه  بيپر و /http://rules.cityofnewyork.usآپ مجوزه اصولوں پر کئے گئے تبصروں کا جائزه لے سکتا ہوں؟   ںيم ايک
نقول، تمام  ی۔ سماعت کے فوراً بعد، آن الئن جمع کرائے گئے تمام تبصروں کںيگئے تبصروں کا جائزه لے سکتے ہ ےياصولوں پر آن الئن ک

  ہوگا۔ ابيدست ےيسائٹ پر عوام کے ل بيو یک HRAتبصروں کا خالصہ  ینقول، اور مجوزه اصول کے متعلق زبان یتبصروں ک یريتحر
 

سوشل سروسز الء کے  ارکي ويناور  1043اور  603 کشنزيچارٹر کے س یسٹ ارکي وينہے؟  یتيد اريبنانے کا اختاصول  ہيکو  HRA زيچ ايک
   ۔ںيہ تےيکو د HRA اريمجوزه اصول بنانے کا اخت ہي a-131اور  77، 62، 61، 56، 34 کشنزيس

 
 ۔ںيہ موجود ںيم 68کے رولز کے ٹائٹل  یسٹ ارکي وينکے اصول  HRAکے اصول کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟   HRA ںيم

 
  ہاں۔ یجتها؟   ايگ ايشامل ک ںيم جنڈےيا یکے انضباط HRAمجوزه اصول کو  ايک

 کشنيچارٹر کے س یکرنے کے وقت سٹ یليتبد ںياس م ايبنانے  نيکو قوان HRA  ں؟يکے عمل کو منضبط کرتے ہ یقانون ساز نيکون سے قوان
 ۔ہے ايگ ايبنا مطابق کے تقاضوں کے 1043 کشنيس کے چارٹر یسٹ نوٹس ہيہے۔  یکے تقاضوں کو پورا کرنا ضرور 1043

 
 شنيڈمنسٹريا سورسزير ومنيہ یسٹ ارکي وين

 انيب کا مقصد اور اديبن یمجوزه اصول ک

 ےيپروگرام کا بندوبست کرنے کے ل 8 کشنيدرج س ںيم یسٹ ارکي وين ے،يکو نافذ کرنے کے ل ميترام ہيحال ںيکوڈ م یانتظام کے  یسٹ

 کشنيکے س 24ضوابط کے کوڈ کے ٹائٹل  یکے لحاظ سے، وفاق اريکرده مع اريکے اخت یہاؤسنگ اتهارٹ یسٹ ارکي ويقانون کے بموجب ن یوفاق

اپارٹمنٹ اور واحد کمره کے قبضہ  زيتجو یک HRAطے کر ے گا اسے فراہم کر کے  ہيکرا ادهيسے ز ادهيجو ز HRA مطابق  کے  982.503

 زيتجو یک HRA ۔ یگ ہوں نافذ ںيم 2021دسمبر  ميترام یہونے وال ںيکوڈ م یکے انتظام یسٹ۔  کو بڑهانے کا ہے ےيکرا ادهيسے ز ادهيز ےيکے ل

کو بروئے  اريکے لحاظ سے اپنے اخت ديپر صوابد وںيکرا ادهيسے ز ادهيکے ز CityFHEPSطور پر بڑها کر  یکو فور وںيکرا ادهيسے ز ادهيان ز

 کار النا ہے۔

HRA يزتجو یک CityFHEPS کے ساته ہوئے معاہدے کے تحت  یہے جو سٹ یبه یورژن قائم کرنے ک يساا يکا یپر مبن يکٹکا پروج

اعانت فراہم کرنے کا  يںم يےکرا یمدت يلمنتقل ہونے والے گهرانوں کو طو يںمستقل رہائش م یجانے وال یچالئ يعےکے ذر يموںتنظ یمنفعت يرغ

 اہل بنائے گا۔
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 : پس منظر

 Living in( يونٹيزان کم يونگاعانت کے متعدد پروگرام، بشمول ل يںم يہکرا یدار پر مبن يہنے کرا یسٹ يں،م 2015اور  2014

Communities, LINC(تکملہ  يےروک تهام کے ل یک یبے دخل یک يملیکا ف ی، سٹ)City Family Eviction Prevention Supplement (

اخراج  یاور خصوص) City Family Exit Plan Supplement, CITYFEPS(تکملہ  يےکے اخراج کے منصوبے کے ل يملیکا ف یاور سٹ

موجود اور  يںتاکہ پناه گاه م يے،پروگرام شروع ک) Special Exit and Prevention Supplement, SEPS(تکملہ  يےاور روک تهام کے ل

 جائے۔   یاعانت فراہم ک يںم يےمبتال لوگوں کو کرا يںداخل ہونے کے خطرے م يںپناه گاه م یک یسٹ

بے  یک يملینے اس کے ف453245/2015 (.Sup. Ct. N.Y. Cty) نمبر  يکس، انڈRobertsبنام  Tejadaمقدمہ  يں،م 2017ستمبر 

تر  یاعل یتکملہ ک يںم يہکرا يزپروگرام ن) Family Eviction Prevention Supplement, FEPS(تکملہ  يےروک تهام کے ل یک یدخل

تکملہ  يےروک تهام کے ل یک یاور بے دخل یبے گهر یک يملی۔  اس پروگرام کو فیراه ہموار ک يےپروگرام کے ل يعیتوس يکسطحوں والے ا

)FHEPS (پروگرام کہا جاتا ہے۔   ياستیکا رHRA  کےCITYFEPS اور  يمليزف یشامل بہت سار يںپروگرام مLINC III شامل  يںپروگرام م

 تها۔ ياگ يامنتقل کر د يںپروگرام م FHEPS ياستیآنے کے فوراً بعد ر يںعمل م يہکا تصف Tejadaکو  يمليزف يشترب

سے فنڈ  یمبتال گهرانوں کو ہدف بنانے والے سٹ يںداخل ہونے کے خطرے م يںاس م ياموجود  يںپناه گاه م يں،کے موسم خزاں م 2018

اور بے  یکے بے گهر ینے سٹ HRA يے،سے بندوبست کرنے کے ل يقےمؤثر طور پر اور کارگر طر يداعانت پروگراموں کا مز يںم يےکرا يافتہ

 ,City Fighting Homelessness and Eviction Prevention Supplement(تکملہ  يےروک تهام سے لڑنے کے ل یک یدخل

CityFHEPS(جس نے  ياد يلواحد پروگرام تشک يک، اصل دهارے کا اLINC I ،II ،IV  اورV  ،پروگراموںSEPS  پروگرام اورLINC III  اور

CITYFEPS ۔  یجگہ لے ل یمانده پروگراموں ک یکے باقLINC VI شرکت کننده گهرانوں کے استثناء کے ساته،  يںمLINC ،CITYFEPS  اور

SEPS شرکت کرنے والے گهرانوں کو  يںروگراموں مپCityFHEPS تها۔   ياگ يامنتقل کر د يںمLINC VIپانچ سالہ پروگرام کو جو  يک، ا

سالہ  يککرنے والے  يشپ يںسطح یاعل یگهرانوں کو اعانت فراہم کرتا ہے، پاته وے ہوم، اعانت ک يںکے ساته منتقل ہونے م يملیدوستوں اور ف

 ۔يںوه اہل رہ يکہگے تاوقت يںرہ يںپہلے سے شرکت کرنے والے گهرانے بدستور اس پروگرام م يںم LINC VIتها۔  تاہم،  ياگ ياپروگرام سے بدل د

باب  يزتجو یک HRAاور پروگراموں کا مرحلہ وار خاتمہ اب مکمل ہو چکا ہے، لہذا  SEPSاور  LINC 1-5 ،CITYFEPSچونکہ 

) کو منضبط کرتا ہے SEPSاور  CITYFEPSجو (کو  8اور باب ) يںکو منضبط کرتے ہ LINCs 1-5جو (کو  Bاور  Aابواب  یکے ضمن 7

ہے تاکہ  یکرنے ک يمترم يںم) جو پاته وے ہوم کو منضبط کرتا ہے( 11اور باب ) کو منضبط کرتا ہے CityFHEPSجو ( 10رد کرنے اور باب 

 جائے۔ ياان پروگراموں کے مجرد حوالوں کو ختم کر د

 ے،يکے ل نےيد ليورژن تشک یپر مبن کٹيکا پروج CityFHEPSسطحوں کو بڑهانے اور  یک ےيکرا ادهيسے ز ادهيبات، ز یآخر

HRA زيتجو یک CityFHEPS ہے، بشمول یکرنے ک اںيليتبد یکيتکن گريد ںياور پاته وے ہوم کے اصولوں م:   

 
 "یک" سيل ہوم ٹياسٹر CityFHEPS کو آسان بنانا۔ فاتيتعر یاور پاته وے ہوم ک 

 
 رشتہ دار کو  یبيقر:  ےيل کے مدد ںيدهوکے کو روکنے م یامکانCityFHEPS  کے گهرانے کا مکان مالک بننے سے روکنا، اور

اس شرط کے ساته کہ معقول وجہ سے ان (بننے سے روکنا  زبانيطور پر ذمہ دار رشتہ دار کو پاته وے ہوم کے گهرانے کا م یقانون

  ۔)ہے یسکت جا یک فيتخف ںيممانعتوں م
 

 اضافہ کے خالف  ںيم ہيکرا ںيوسط سال م افتہياجازت  ںيم ونٹسيمنضبط  ہيکرا:  ےيل کے بنانے آہنگ ہم سے قانون یاستير

CityFHEPS ممانعت کو ہٹانا۔ یکے اصولوں ک 
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 CityFHEPS ےيخسارے کا تحفظ کرنے کے ل یبڑهانے اور عوام یزياثر انگ یپروگرام ک  :CityFHEPS ادهيسے ز ادهيکے ز 

 کا تقاضا شامل کرنا۔  تيمعقول یک ےيکرا ںيم ےيکرا
 

 ےيموجوده طرز عمل سے ہم آہنگ بنانے کے ل  :CityFHEPS  سزيٹو اسٹے ک"کے) "to-stay cases (ںيم ) جہاں کالئنٹس اپنے

 محدود تک ماه کيا یشگيپ صرف کو وںيگيادائ یک ہيکرا یشگيپ) کا استعمال کر رہے ہوں CityFHEPS ےيرہنے کے ل ںيگهروں م

 ۔کرنا شامل ارياخت کا کرنے موصول یشگيپ ہيکرا کا ماه پورے پہلے صرف ےيل کے مالک مکان یبه یکس اور کرنا
 

 وضاحت کرنا کہ  ہيCityFHEPS ہے جہاں  یاعانت ان اپارٹمنٹس پر الگو ہو سکت ںيم ےيکرا یدار پر مبن ہيکرا یکSCRIE اي 

DRIE گريہو، اگر کالئنٹ بصورت د ايگ ايمنجمد کر د ہيکے تحت کرا CityFHEPS اہل ہو۔ ےيکے ل 
 

 جا سکے  ايقبل اس سے کہ پاته وے ہوم فراہم ک:  ےيموجوده طرز عمل سے ہم آہنگ بنانے کے لACS قدر  افتہيانجام  عےيکے ذر

نابالغ  یکوئ ںيجانب سے پاته وے ہوم فراہم کرنا ہے اس م یک یمليف زبانيجس م اي ںيم یمليف زبانيتو م ايکرنا، جہاں  ٹيکو اپ ڈ یمائيپ

  بچہ شامل ہو۔
 

 کرنا۔ يمترام يکیطرز سے متعلق اور تکن يگرمتعدد د يںاصول م 
 

 ہي a-131اور  77، 62، 61، 56، 34 کشنزيسوشل سروسز الء کے س ارکي ويناور  1043اور  603 کشنزيچارٹر کے س یسٹ ارکي وين

 ۔ںيہ تےيکو د HRA اريمجوزه اصول بنانے کا اخت

 

 ہے۔ يدهخط کشمواد  يان
 ہے] يںم ينقوس[\حذف کرده مواد 

 
 

) LINC VI(اور دوست کے اتحاد نو  يملیف يونٹيزان کم يونگل"کا نام بدل کر  7کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  يارک يوآف ن یسٹ  ۔يکا يکشنس

 ہے۔ ياگ ياکر د" اعانت پروگرام يںم يےکرا يےکے ل
 

 ياکو رد کر د) Vاور  LINC IV( Bاور ) III، اور A )LINC I ،IIابواب  یکے ضمن 7کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  يارک يوآف ن یسٹ  .2 §

 ہے۔  ياگ
 

 یک يمترم يںکو حذف کر کے اس م یسرخ یباب ک یضمن يںم Cباب  یکے ضمن 7کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  يارک يوآف ن یسٹ  .3 §

 : پڑها جائے يوںہے جس کو اب  یگئ یک يمترم يںہے اور اس م ياپر مشتمل التزامات پر دوباره نمبر ڈاال گ Cباب  یہے اور ضمن یگئ
 

 ۔يفاتتعر  §]18-7 [ §01-7

 :ہوگا يلاصطالحات کا مفہوم حسب ذ يلدرج ذ يے،کے مقصد کے ل باب] باب یضمن[اس 
\)]a" (باب کے بموجب  یسے قطع نظر، اس ضمن يتاہل يےاعانت کے ل یکا مطلب ہے وه افراد جنہوں نے عوام" گهرانہLINC VI يںم يےکرا 

 ]ہے۔ یمل رہ يہ يںجنہ ياہے  یدرخواست د يےاعانت کے ل
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)a" (کا مطلب ہے " کمشنرDSS  کمشنر کا قائم مقام۔ ياکا کمشنر 

)b (”DHS“ سروسز۔ يسکا ڈپارٹمنٹ آف ہوم ل یسٹ يارک يوکا مطلب ہے ن 

)c“ (DSS ”خدمات، جو  یکا محکمہ برائے سماج یسٹ يارک يوکا مطلب ہے نHRA  اورDHS پر مشتمل اداره ہے۔ 

)](db)] ( \"]رہنے کا ان کا اراده ہے  يا يںره رہے ہ يںرہائش م يسیافراد جو ا یکا مطلب ہے گهرانے کے عالوه، وه سبه" يملیف يزبانم] "يزبانم

 يہقبضہ دار شامل ہوگا اور  يادیبن يںم" یمليف يزبانم] "يزبانم["\۔ یالگو ہوں گ يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا  LINC VI يںجس کے ضمن م

 فرد واحد پر مشتمل ہو سکتا ہے۔

)e" (سے قطع نظر، اس باب کے بموجب  يتاہل يےاعانت کے ل یکا مطلب ہے وه افراد جنہوں نے عوام" گهرانہLINC VI اعانت کے  يںم يےکرا

 ہے۔ یمل رہ يہ يںجنہ ياہے  یدرخواست د يےل

"(f) "HRA ۔يڈمنسٹريشنا يسورسزر يومنہ یسٹ يارک يوکا مطلب ہے ن 

)](gc)] (  \" []يا" اعانت پروگرام يںم يےکرا يےاور دوست کے اتحاد نو کے ل يملیف يونٹيزان کم يونگل "LINC VI اعانت پروگرام يںم يےکرا "

 اعانت پروگرام۔ يںم يےکرا کرده يانب يںاس باب م] شده يلباب کے بموجب تشک يلیاس ذ[کا مطلب ہے 

 \)]d" (يےہو جس کے ل يامعاہده ک یکوئ يےرہائش کے ل يسیممبر جس نے ا يساکا مطلب ہے گهرانے کا ا" پروگرام يکشر LINC VI يےکرا 

 ]ہو رہا ہو۔ ياکا اطالق ہوتا ہو  يگیادائ یاعانت ک يںم

\)]e" (يادیبن [)h“ (ہے  یذمہ دار يادیبن یک يگیادائ یک يےماہانہ کرا يںہے وه شخص جس پر اس رہائش کے ضمن م مطلبکا " قبضہ دار يادیبن

 يںرہائش م یقبضہ دار کا اس طرح ک يادیرہائش کا مالک۔ بن یاس طرح ک ياکا اطالق ہوگا  يگيوںادائ یاعانت ک يںم يےکرا LINC VIجس پر 

 ہے۔ یہونا ضرور يممق

)i" (يےہو جس کے ل يامعاہده ک یکوئ يےرہائش کے ل يسیممبر جس نے ا يساکا مطلب ہے گهرانے کا ا" پروگرام يکشر LINC VI يںم يےکرا 

 ہو رہا ہو۔ ياکا اطالق ہوتا ہو  يگیادائ یاعانت ک

 

 §]19-7 [ §02-7 LINC VI اعانت پروگرام کا بندوبست۔ يںم يےکرا 

LINC VI اعانت پروگرام کا بندوبست  يںم يےکراHRA سوائے اس کے کہ [کرے گا ،HRA ،DHS  کے مشورے سےDHS يںپناه گاه م یک 

 ۔]کرے گا ينکا تع يتاہل یکے بموجب ابتدائ) 1( يراگرافکے پ) a( يمتقس یضمن یک 20-7 يکشناس باب کے س يےره رہے گهرانوں کے ل
 

 :يداتتجد  §7-03] اور يتاہل یابتدائ  §20-7[\

\)]a (LINC VI ۔يتاہل یابتدائ يےاعانت پروگرام کے ل يںم يےکرا 
      (1 (LINC VI تقاضے پورا کرتا  يلکے درج ذ يتہے کہ گهرانہ اہل یضرور يے،سال کا اہل ہونے کے ل یابتدائ يکاعانت کے ا يںم يےکرا

 :ہو
         (A) اعانت کے اہل گهرانے کے تمام ممبران کو  یہو، اور عوام یاعانت ملت یممبر شامل ہو جس کو عوام يساا يککم از کم ا يںگهرانے م

 ہوں؛ یمراعات الزما ملت يسیا
         (B (طور پر شامل ہو یالزم يںگهرانے م: 

            )i (369.2 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوبچہ جو ن يساا(c (يکا ياپر پورا اترتا ہو  يارمذکور مع يںم 

 :ممبر جو يساا يکحاملہ خاتون اور کم از کم ا
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               )I (کے بموجب  352اور  351کے حصہ  18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يونDHS يون يا ينگئے تع يےک يعہکے ذر 

کے مطابق  ينگئے تع يےک يعہکے ذر HRAکے بموجب  452.9اور ) g)452.2 يکشنزکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک

 اہل ہو؛
               (II) رہتا ہو؛ اور يںسسٹم م يلٹرکے ش یالحال سٹ یف 
               III)( تک کے ناغہ کو چهوڑ کر؛ ياما يمیتقو ينکم از کم لگاتار نوے دنوں تک رہا ہو، ت يںسسٹم م يلٹرکے ش یسٹ 

            (ii( يمتقس یضمن یک 10-7 يکشنممبر جو اس باب کے س يکا )b (يراگرافکے پ )یمئ 1مذکور وضاحت کو پورا کرتا ہو اور  يںم) 1 

 يارہا ہو؛  يںپناه گاه م یجا رہ یجانب سے چالئ یک DHS يںعرصے م یکس يچکے ب 2015 یجوالئ 31اور  2015
            (iii) يمتقس یضمن یک 10-7 يکشنممبر جو اس باب کے س يکا )b (يراگرافکے پ )مذکور وضاحت کو پورا کرتا  يںم) 4( يا) 3(، )2

 ہو۔
         (C) ضرور  يملیف يزبانشناخت شده م يکستوں پر مشتمل ادو يارہنے والے گهرانے کے رشتہ داروں  يںم یسٹ يارک يوگهرانے کے پاس ن

 ياوصول کرنے پر اتفاق ک يگیادائ یک يہماہانہ کرا يکاور اس گهرانے سے ا ينےاجازت د یرہنے ک يںرہائش م یہو، جس نے اس گهرانے کو اپن

 سے متجاوز نہ ہو۔ يےقابل اطالق کرا يادهسے ز يادهمذکور ز يںدرج جدول م يںم) a(حصہ  يلیکے ذ 21-7 يکشنہو جو اس باب کے س
         (D) يمتقس یضمن یک 24-7 يکشنرہائش سے اس باب کے س یک يملیف يزبانسے اور م يملیف يزبانم )j (ضرور  يلتکم یکے تقاضوں ک

 ہو۔ یہوت
         (E) محکمہ  يکیہر سال امر يننہ ہو جس کا تع يادهسے ز يصدف 200سطح افالس کے  یہو جو وفاق یاتن یآمدن یکل مجموع یگهرانے ک

 جاتا ہے۔ ياک يعہخدمات کے ذر یصحت و انسان
      )2 (HRA يراگرافکے پ يمتقس یکر سکتا ہے جو اس ضمن يفتخف يےممبر کو شامل کرنے کے ل يسےحسب اطالق گهرانے کے ا )کے ) 1

ممبر شامل ہو  يساا يککم از کم ا يںمذکور تقاضوں کو پورا کرتا ہو اگر اس گهرانے م يںم) I)-(III(کے آئٹمز ) i(شق  یک (8) يراگرافپ یضمن

 :جو
         (i) سسٹم سے نکال ہو؛  يلٹرکے ش یدس دن پہلے سٹ يادهسے ز يادهدرخواست سے ز ينبالکل تازه تر یگهرانے کے ممبر ک يےپناه گاه کے ل

 اور
         (ii) یکے ضمن) 1( يراگرافکے پ يمتقس یکو، اس ضمن يختار یاخراج ک ينسسٹم سے گهرانے کے ممبر کے بالکل تازه تر يلٹرکے ش یسٹ 

 ہو۔ يامذکور تقاضوں کو پورا ک يںم) I)-(III(کے آئٹمز ) i(شق  یک) 8( يراگرافپ
اعانت کے حصول  يںم يےکرا LINC VI يںجنہ یہوگرقم کے لحاظ سے محدود  یفنڈنگ ک يابتعداد دست یاہل افراد ک يسےگهرانے کے ا) 3(      

 ۔يںجائ یجمع کرائ يںم يٹکرده فارم پر اور فارم ينکے متع HRAکے مشورے سے  DHS يںہے۔ درخواست یمل سکت یمنظور يےکے ل
)b (۔يدپہلے سال کے بعد تجد[ 

 )]1 [()a( کے لحاظ سے،  يابیدست یفنڈنگ کLINC VI يدسالہ تجد يکچار  یاعانت ک یاعانت پانے والے گهرانے کو اس طرح ک يںم يےکرا 

 :تقاضوں کو پورا کرتا ہو يتیمسلسل اہل يلاگر وه درج ذ یملے گ
 )](1A)] ( سے متجاوز نہ ہو  يصدف 200سطح افالس کے  یوفاق یآمدن یکل مجموع یگهرانے ک 

 جاتا ہے؛ ياک يعہخدمات کے ذر یصحت و انسان ۂمحکم يکیہر سال امر ينجس کا تع
)](2B)] (  طور پر  یممبر الزم يکہوں وہاں پر، گهرانے کا کم از کم ا یجات یکرائ يابدست ياںسرگرم یجہاں گهرانے کو اس طرح ک

اہل ہے اسے  يےمراعات کے ل یگهرانہ جس کس يااس طرح کا ممبر  يا يںافزوں کرنے م يا/رکهنے اور یمالزمت حاصل کرنے، باق

مسلسل طور پر مصروف  يںم يوںسرگرم یک ينيجمنٹم يسک یبنائے گئے جار يےاعانت کے ل یگهرانے کے ممبر ک يںمحفوط بنانے م

 ہو؛ اور
)](3C)] (  اعانت  یممبران کو عوام یاہل گهرانے کے سبه يےاعانت کے ل یعوام ً  ہو۔ یموصول ہوت الزما

)]2 [()b( HRA شرکت کے ہر سال کے اختتام پر  یگهرانے ک يںکے لحاظ سے، پروگرام م يابیدست یفنڈنگ کLINC VI یاعانت ک يںم يہکرا 

کے  ]7-21 [7-04 يکشنس] اس باب کے[ HRAشروع ہونے سے پہلے،  يدسالہ تجد يککرے گا۔ ہر  ينکا تع يتاہل یگهرانے ک يےکے ل يدتجد
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فراہم کرده کو  يںم ]7-22 [7-05 يکشنکے س] اس باب[کا دوباره حساب کتاب کرے گا۔  رقم یاعانت ک يںم يہبموجب اس گهرانے کے ماہانہ کرا

 ۔یہوگ يںنہ يلتبد يںکے عرصے م يدتجد یسال ک يکرقم ا یاعانت ک يںم يےچهوڑ کر، ماہانہ کرا

)]3 [()c( HRA پر  يادبن یپر معاملہ در معاملہ ک يدصوابد یاپن]يکشنس)] 1( يراگرافکے پ يمتقس یاس ضمن a(03-7( یبه یمذکور کس يںم 

 يا ی،سے ماوراء حاالت کے سبب ته يارگهرانے کے اخت یناکام یگهرانے ک يںتقاضے سے دستکش ہو سکتا ہے اگر تقاضے کو پورا کرنے م

 برآمد ہونے کا امکان ہو۔ يںصورت م یداخل ہونے ک يںاس گهرانے کے پناه گاه م يجہکا نت يدجہاں عدم تجد

 

 رقوم کا حساب کتاب۔ یاعانت ک يںم يےاور کرا یجوابدہ یک يےماہانہ کرا يادهسے ز يادهز 04-7 §] 21-7[§ 

)a (۔يہماہانہ کرا يادهسے ز يادهز 
 :ہوگا يںمذکور رقوم سے متجاوز نہ يںکے جدول م يلذ يہگهرانے کا ماہانہ کرا) 1(

 زائد يا5   4 – 3  2 – 1 گهرانے کا سائز     
 

 1,000$   750$   650$  يہکرا يادهسے ز يادهز
 

کے معاہدے کے نفاذ  يےکرا يا يزگهرانے کے ل يہہو وہاں پر، گهرانے کا ماہانہ کرا یاعانت ملت یقبضہ دار کو عوام يادیجہاں بن) 2(

قبضہ  يادیبن يےکے تحت اس رہائش کے ل 352.3 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوکے وقت ن يختار یک

 ہو سکتا ہے۔ يںموجود فرق سے متجاوز نہ يچقبضہ دار کے پناه گاه بهتہ کے ب يادیاور بن یجوابدہ یک يگیادائ یدار ک

 يںحصے سے متجاوز نہ یتناسب یکے اس گهرانے ک يےکرا يےاس رہائش کے ل يہگهرانے کا ماہانہ کرا يںصورت م یبه یکس) 3(

کوڈز،  يارک يون] يگوليشنزر ينڈکوڈ آف رولز ا يارک يون[ ينسے الزم آتا ہے اس کا تع يزحصہ کس چ یکا تناسب يےہوگا۔ گهرانے کا کرا

 جائے گا۔ ياپر ک يادکے بن يمانےقابل موازنہ پ يکا يامذکور فارمولے  يںم 2525.7 يکشنکے س 9کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈرولز ا

)b (رقم۔ یاعانت ک يںم يےکرا 
 ۔یکے برابر ہوگ يےرقم گهرانے کے ماہانہ کرا یاعانت ک يںم يےماہانہ کرا) 1(
)2 (HRA اس وقت تک ادا کرے گا جب  ينےقبضہ دار کو براه راست، ہر مہ يادیرقم اس رہائش کے بن یاعانت ک يںم يےماہانہ کرا

 رہے۔ يابدستور دستفنڈنگ ب يےہو، اور پروگرام کے ل يمبدستور مق يںتک وه گهرانہ اہل رہتا ہو، وه گهرانہ اس رہائش م
 

 ۔ياںمنتقل  §]22-7 [ §05-7

)a (LINC VI منتقل اور  يںرہائش گاه م ینئ يکاعانت پانے واال گهرانہ ا يںم يےکراLINC VI يںبرقرار نہ يتاہل يےاعانت کے ل يںم يےکرا 

 يکشر LINC VIہو۔  يںرہائش م یکس یہ يںم يارک يوآف ن یسٹ یمنتقل يہ يکہسے ہو اور بشرط یمنظور یک HRAکہ  يہرکه سکتا ہے اّال 

 يےکے ل یکے بعد منظور یمنتقل HRA يکہبشرط يے،چاہ ينیمنتقل ہونے سے پہلے حاصل کرل يںرہائش م ینئ یمنظور یپروگرام کو اس طرح ک

 یسے قبل اس طرح ک یپروگرام منتقل يکسے ماوراء حاالت کے سبب شر يارپروگرام کے دائره اخت يکدرخواست پر غور کر سکتا ہو اگر شر

کو  یاس منتقل HRAمنتقل ہو رہا ہو تو،  يںرہائش م یکے ساته نئ يملیف يزبانم يہحال یحاصل کرنے سے قاصر ہو۔ اگر گهرانہ اپن یمنظور

عطا کرے گا جب  يںصرف اس صورت م یمنظور یک یمنتقل يںرہائش م یرہائش سے دوسر يکا HRA يں،حاالت م یسبه يگردے گا۔ د یمنظور

 يںم يےگهرانے کے ماہانہ کرا يںم يجےکے نت یمعقول وجہ موجود ہے۔ اگر درخواست کرده منتقل یک یثابت کردے کہ منتقل يہپروگرام  يکشر

 ۔یکے ساته مشروط ہوگ يابیدست یفنڈنگ ک یاضافہ ہوگا تو، منظور

)b ( اگرHRA ہے تو،  ياکو منظور کر ل یمنتقل يںرہائش گاه م ینے نئHRA رقم کا دوباره حساب کتاب کرے گا اور  یاعانت ک يںم يےماہانہ کرا

 يا يزل يےرہائش گاه کے ل ی۔ اگر نئیہو گ يںنہ يلسال تک تبد يکسے ا يختار یکے معاہدے کے نفاذ ک يےکرا يا يزل يےرہائش گاه کے ل یوه رقم نئ

  يںنہ يادهشروعات کے بعد دس ماه سے ز یسال ک يہس گهرانے کے حالشرکت کے ا يںنفاذ پروگرام م يختار یکے معاہدے ک يےکرا
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کو نئے سرے سے شروع  يختار یکے نفاذ ک يےکرا يا يزسال اس طرح کے ل يہاعانت کا اس گهرانے کا حال يںم يہکرا LINC VIہے تو، پهر 

شروعات کے  یسال ک يہشرکت کے اس گهرانے کے حال يںنفاذ پروگرام م يختار یکے معاہدے ک يےکرا يا يزل يےرہائش گاه کے ل یہوگا۔ اگر نئ

 يا يزکا عرصہ اس طرح کے ل يدتجد یاہل ہے تو، پهر اس گهرانے ک يےکے ل يدتجد یاعانت ک LINC VIہے اور وه گهرانہ  يادهبعد دس ماه سے ز

 کو شروع ہوگا۔ يختار یکے نفاذ ک يےکرا
 

 ۔یکارروائ یک يلاپ یانتظام یک  [DSSHRA[جائزه کانفرنس اور  یک يجنسیا 06-7§ ] 23-7[§ 
)a) \[HRA] DSS يادرخواست دہنده  يکا[\جائزه کا حق۔  یکے انتظام [LINC VI پروگرام اس  يکشر\]باب کے تحت ] باب یضمنDHS 

باب کے التزامات کے نفاذ ] باب یضمن[\اس  يعہکے ذر HRA] يا/اور DHS[یاقدامات، ساته ہ يا ينتع يسےا یجانب سے کس یک HRA يا/اور

جائزه  یک يجنسیا يےکا جائزه کروانے کے ل یناکام يںکرنے م یکے ساته کارروائ یمعقول مستعد يا ی،ناکام یکوئ يںکرنے م یکارروائ يںم

 درخواست کر سکتا ہے۔ یسماعت ک یانتظام یک HRA] DSS یکس[\ يا/کانفرنس اور

(b) جائزه کانفرنس۔ یک يجنسیا 
طور  یرسم يرغ HRAدرخواست کرتا ہے تو  یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیپروگرام ا يکشر LINC VI] يادرخواست دہنده [اگر  (1)

 کوشش کرے گا۔ یحل کرنے ک يںکرده مسائل کا جائزه لے گا اور انہ يشپر پ
 یبه يربغ يےدرخواست ک یسماعت ک یانتظام یک HRA] DSS یکس[\پروگرام  يکشر LINC VI] يادرخواست دہنده  یکوئ[\) 2(

 يکشر] يادرخواست دہنده  یکس[درخواست کرنا  یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیدرخواست کر سکتا ہے۔ ا یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیا

 رکهے گا۔ يںدرخواست کرنے سے باز نہ یسماعت ک یانتظام یک HRA [DSS یکس[ يںپروگرام کو بعد م
ہے،  یدرخواست کرنا ضرور یجائزه کانفرنس ک يکا یک يجنسیکے بعد ساٹه دنوں کے اندر ا یکارروائ يا ينکرده تع يلنجچ) 3(

طور  یدرخواست الزم یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیسماعت کا وقت طے ہوتا ہے تو، ا یانتظام یک HRA] DSS یکس[\اگر  يکہبشرط

 جائے۔ یپہلے ک یسے کاف يختار یپر طے شده سماعت ک
مذکور کے  يںم)] 2( يراگرافکے پ) c( يمتقس یضمن یک[ )2-7)(c)06 يکشنس] اس[درخواست  یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیا ))4

 يختار یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیا يہوقت کا دوران يےدرخواست کرنے کے ل یسماعت ک یانتظام یک HRA [DSS یکس[مطابق 

 کے بعد ساٹه دنوں تک بڑه جائے گا۔

c(( ]یکس HRA [DSS درخواست۔ یسماعت ک یانتظام یک 
ً درخواست  یسماعت ک یانتظام (1) ڈاک،  يعہطور پر بذر یدرخواست الزم يریتحر یجائے۔ اس طرح ک یک يںشکل م يریتحر الزما

 طے کر سکتا ہے۔ يںکے نوٹس م يلاپ HRA [DSS[کہ  يساجائے ج یذرائع سے ک يگرد يا يکسيمائل،ف ياذرائع  يکٹرانکال
درخواست  یسماعت ک یفراہم کرده کو چهوڑ کر، انتظام يںم)] 4( يراگرافکے پ) b( يمتقس یضمن یک[ )4-7)(b)06 يکشنس] اس[ )2(

 جائے۔ یکے بعد ساٹه دنوں کے اندر ک یکارروائ يا ينکرده تع يلنجطور پر چ یالزم

 (d) مجاز نمائنده۔ 
پروگرام  يکشر LINC VI] يادرخواست دہنده  یکس[اجازت نامہ کو پورا کرنا ناقابل عمل ہو اس کو چهوڑ کر،  يریجہاں پر تحر) 1(

] يادرخواست دہنده [ يںسماعت م یانتظام ياجائزه کانفرنس  یک يجنسیا یکے پاس کس يمتنظ ياکرنے کے خواہاں فرد  ینمائندگ یک

 ان] یان ک يا یاس ک[ يےکے ل يکهنےد يکارڈر يسکا ک ان] ان کا يااس کا [اور  يےکرنے کے ل یندگنمائ یپروگرام کے شرکت کننده ک

 يکشر] يادرخواست دہنده [اجازت اس طرح کے  يریتحر یاس طرح ک يکہبشرط يے،چاہ یطور پر ہون یاجازت الزم يریتحر یک

کے مالزم کو مجاز نمائنده مانا  يلوک يسےجانب سے مطلوب نہ ہو۔ ا یک يلوک یکس يےسنبهال کر رکهنے کے ل يعہپروگرام کے ذر

 يعہکو بذر HRA [DSS[ يلاگر اس طرح کا وک ياکرتا ہے  يشاجازت پ يریجانب سے تحر یک يلجائے گا اگر اس طرح کا مالزم وک

 بتاتا ہے۔ يںاس طرح کے مالزم کے اجازت نامہ کے بارے م يليفونٹ
2(] (HRA [DSS  يںسماعت م یانتظام ياجائزه کانفرنس  یک يجنسیکو ا يمتنظ يافرد  یجانے کے بعد کہ کس يےاطالع کر د يہکو 

 ياہے، اس طرح کے نمائندے کو کانفرنس  یہوئ یاجازت مل یکرنے ک ینمائندگ یپروگرام ک يکشر LINC VI] يادرخواست دہنده [
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نقول موصول  یمراسلت ک یجانب سے مرسلہ سبه یک HRA [DSS[پروگرام کو  يکشر] يادرخواست دہنده [سماعت کے تعلق سے 

 ۔یہوں گ

)e (مسلسل اعانت۔ 
 يکشنس] اس باب کے[درخواست کرتا ہے کہ  یک يلاپ یپر انتظام ينتع يعہکے ذر DSS] HRA[پروگرام  يکشر LINC VIاگر  )1(

اس [پروگرام کا گهرانہ  يکشر يا يں،ہ یبند کرن ياکم، محدود، معطل  يگياںادائ یاعانت ک يںم يہکرده کرا یکے تحت جار ]21-7 [04-7

 ينپروگرام کو تع يکہے تو، اس طرح کے شر يںکا اہل نہ يدکے بموجب تجد )b [(b(03-7( يمتقس یضمن یک 7-20 يکشنس] [باب کے

حاصل کرتے رہنے کا حق اس وقت  يگياںادائ یاعانت ک يںم يہکرا LINC VIرقم کے لحاظ سے  یاعانت ک يںم يہکے وقت مؤثر کرا

 :يکہنہ ہوجائے، بشرط یجار يصلہکے بموجب سماعت کا ف)] l( يمتقس یضمن یک[ )l(06-7 يکشنس] اس[تک ہے جب تک 
(A) درخواست  یک يلاپ یجانے سے دس دنوں کے اندر انتظام يےکا نوٹس سپرد ڈاک ک ينپروگرام اس طرح کے تع يکشر

 کرتا ہے؛ اور
(B) ہے۔ یپر مبن یکے دعو ينحقائق سے متعلق غلط تع يا يوٹيشنغلط کمپ يلاپ 

سے متعلق پورا  يلہے جب اپ يںحق نہ یکوئ يںکا اس صورت م يگیمسلسل ادائ یاعانت ک يںم يہکے بموجب کرا يمتقس یاس ضمن  (2)

 کا ہو۔ يلیتبد يںقانون م یوفاق يا ياستیر ی،مقام يا يسی،پال ياقانون کا  یوفاق يا ياستیر ی،معاملہ مقام
 :جب یگ يںرکه يںنہ یکے اجراء کو مسلسل ملتو يصلےسماعت کے ف يگياںادائ یاعانت ک يںم يہکرا (3)

(A) LINC VI حق سے  اپنے] اپنے يااپنے [رکهنے کے  یاعانت جار یطور پر اس طرح ک يریپروگرام تحر يکشر

 ياہو؛  يارضاکارانہ طور پر دستکش ہو گ

 (B( LINC VI معقول وجہ  یہوتا ہے اور اس کے پاس حاضر نہ ہونے ک يںحاضر نہ يںسماعت م یپروگرام انتظام يکشر

 ہے۔ يںنہ
درخواست کرتا  یک يلاپ یاضاف یکے بموجب کس)] m( يمتقس یضمن یک[ )m(06-7 يکشنس] اس[پروگرام  يکشر LINC VIاگر  )4(

جب تک اس طرح  یگ يںتوں رہ یکے اجراء کے بعد اس وقت تک جوں ک يصلےسماعت کے ف يگياںادائ یاعانت ک يںم يہہے تو، کرا

 نہ ہوجائے۔ یجار يصلہف يریتحر يککے بموجب ا )m(06-7 يکشنس] يمتقس یضمن[کے 

)f ( نوٹس۔]HRA [DSS ] يادرخواست دہنده [LINC VI دن  يمیسے کم سے کم سات تقو يخمقرره تار یسماعت ک یپروگرام کو انتظام يکشر

ہو اور  يادرخواست کا خفتہ مسئلہ حل ہو گ یسماعت ک یکہ انتظام يہوقت اور مقام کا نوٹس فراہم کرے گا، اّال  يخ،تار یسماعت ک یپہلے انتظام

 ہو۔ یدرخواست واپس لے ل یسماعت ک یاپنپروگرام نے  يکشر] يادرخواست دہنده [

)g( يادرخواست دہنده [کا معائنہ۔  يکارڈر يسک [VI LINC ياپروگرام  يکشر ]کے  ان] اس کے[کے مجاز نمائندے کو  ان] اس کےLINC 

 يںسماعت م یکا انتظام HRA يںکے مشموالت کا معائنہ کرنے کا حق ہے جنہ يکارڈوںاور ر يزاتدستاو یفائل اور ان سبه یک يسپروگرام ک

پروگرام کو  يکشر] يادرخواست دہنده [اس طرح کے  HRAدرخواست کرنے پر،  يںشکل م يریتحر يا يليفونٹ يعہاستعمال کرنے کا اراده ہے۔ بذر

نقول فراہم کرے گا  یک يزاتدستاو یاضاف يسیا یموجود کس يںم يتملک یک DHS يا/اور HRAنقول اور  یک يزاتدستاو یسار یاس طرح ک

 یاس طرح ک HRAطلب کرتا ہے۔  ياکرنے کے مقاصد سے شناخت  ياریت يےسماعت کے ل یپروگرام انتظام يکشر] يادرخواست دہنده [ يںجنہ

سماعت سے قبل پانچ  یدرخواست انتظام یک يزاتدستاو یپہلے بال معاوضہ فراہم کرے گا۔ اگر اس طرح ک یسماعت سے کاف یانتظام يزاتدستاو

نقول  یک يزاتدستاو یپروگرام کو اس طرح ک يکشر] يادرخواست دہنده [پر الزم ہے کہ  HRAہے تو  یجات یک يںدنوں سے کم وقت م یکاروبار

 سماعت کے وقت سے پہلے فراہم کرے۔ یکم سے کم انتظام

)h( درخواست [ ياپر  يکتحر یاپن یک ان] یاس ک[ يا يعےسماعت کے ذر یسماعت معقول وجہ کے چلتے افسر برائے انتظام ی۔ انتظامیبرخاستگ

 ہے۔ یجا سکت یدرخواست پر برخاست ک یک] DHS، [\HRA يا] ،[\ ياپروگرام،  يکشر LINC VI] يادہنده 

(i( سماعت کا انعقاد۔ یانتظام 
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 ينےجائے گا جس کو حلف ل ياک يعہجانبدار افسر سماعت کے ذر يرغ يککے بحال کرده ا HRA [DSS[سماعت کا انعقاد  یانتظام )1(

معلومات  یذات يشگیپ یکوئ یسے متعلقہ حقائق ک یکارروائ يا ينکرده تع يلنجہوگا اور جس کو چ يارکرنے کا اخت یجار یطلب ۂاور پروان

 ۔یہوں گ يںنہ
ہوں  يںاصول الگو نہ یاور شہادت کے قانون یمتعلقہ اور ٹهوس شہادت قابل قبول ہوں گ یسبه ی،ہوگ یرسم يرسماعت غ یانتظام) 2(

پر  يقتکرده حق يشپ یته یگئ یدرخواست ک یسماعت ک یانتظام يےجس کے ل يںکے سلسلے م ينسماعت اس خاص تع یگے۔ انتظام

 ۔یمسائل تک محدود ہوگ یاور قانون یمبن

 يے،کرنے کے ل يشکے واسطے گواه پ يقتصد يے،کرنے کے ل يقپروگرام کو، تصد يکشر LINC VI] يادرخواست دہنده ) [3( 

 يہ يے،کرنے کے ل يشدت کے برخالف شہادت پکرده شہا يشپ يعہکے ذر] DHSاور [ HRA يے،کرنے کے ل يششہادت پ يزیدستاو

کا  يزاتدستاو یکرده کس يشپ يعہکے ذر] DHSاور [ HRAکرے، اور  یجار یطلب ۂکہ افسر سماعت پروان يےدرخواست کرنے کے ل

 کروانے کا حق ہوگا۔ ینمائندگ يعہدوسرے نمائنده کے ذر ياقونصل  يےمعائنہ کرنے کے ل
 ۔یجائے گ یک يارت ینقل حرف يریتحر يا يکارڈنگر يژوئلو يوآڈ يکارڈنگ،ر يوآڈ يکا یسماعت ک یانتظام (4)

(j) ۔یمنسوخ یدرخواست ک یسماعت ک یانتظام 
 

)]1 (HRA ايکرے گا اگر درخواست دہنده  اليدرخواست کو باطل خ یسماعت ک یانتظام LINC VI ان کے مجاز  ايپروگرام  کيشر

اس  ايپروگرام  کيشر ايہوتا ہے، سوائے اس کے کہ درخواست دہنده  ںيحاضر نہ ںيسماعت م یانتظام یبه یسے کوئ ںينمائنده دونوں م

 :ینے به یسے کس ںيکے مجاز نمائنده دونوں م
(A) سماعت سے قبل  یانتظام ےيدرخواست کرنے کے ل یسماعت کا وقت دوباره طے کرنے ک یانتظامHRA  سے رابطہ

 ايہو؛  ايک
(B) دنوں کے اندر،  یميسے پندره تقو خيمجوزه تار یسماعت ک یانتظامHRA کو  خيہو اور مقرره تار ايسے رابطہ ک

 ہو۔ یمعقول وجہ فراہم کر د یحاضر نہ ہوپانے ک ںيسماعت م یانتظام
)2 (HRA ايپر درج کرے گا اگر درخواست دہنده  لنڈريکو ک سيک LINC VI یاس کے مجاز نمائنده نے اس ضمن ايپروگرام  کيشر 

 ] ۔ہے ايکے تقاضوں کو پورا کر د) 1( راگرافيکے پ ميتقس
 

 یسماعت ک یانتظام DSSدرخواست غائب ہونے پر،  یدوباره طے کرنے ک يڈولسماعت کا ش یانتظام یسے قبل ہونے وال يختار یسماعت ک

ہوتا  يںحاضر نہ يںسماعت م یبه یسے کوئ يںان کے مجاز نمائنده دونوں م ياپروگرام  يکشر LINC VIکرے گا، اگر  يالدرخواست کو باطل خ

 ياپروگرام  يکشر LINC VIدنوں کے اندر،  يمیسے پندره تقو يخمجوزه تار یپر درج کرے گا اگر، سماعت ک يلنڈرکو ک يسک DSSہے۔  تاہم، 

 ہو۔ یمعقول وجہ فراہم کر د یحاضر نہ ہوپانے ک يںہو اور سماعت م ياسے رابطہ ک DSSاس کے مجاز نمائنده نے 

(k) اور  يںدائر کرده درخواست يںکاغذات اور سماعت کے سلسلے م یسبه ی،نقل حرف يریتحر يا يکارڈنگر ی۔ سماعت کيکارڈسماعت کا ر

 الزم آتا ہے۔ يکارڈسماعت کا مکمل اور جامع ر یطور پر انتظام یسے مجموع يصلےسماعت کے ف

)l (۔يصلہسماعت کا ف 
ہونا الزم ہے اور  يںشکل م يریتحر يصلہصادر کرے گا۔ ف يصلہف يکپر ا يادبن یک يکارڈطور پر سماعت کے ر یافسر سماعت کل) 1(

ہوں تو،  یاگر کوئ يسياں،قابل اطالق قانون، ضوابط اور منظور شده پال يسےسماعت کے مسائل، متعلقہ حقائق اور ا یانتظام يںاس م

 یک ينکے نتائج درج ہونا، تع يقتہونا، حق ینشاندہ یمسائل ک ينقابل تع يںم يصلےہے۔ ف يادبن یک يصلےجن پر ف يںچاہئ یمذکور ہون

 ہے۔ یضرور يجناکو به HRA يےکرنے کے ل یکرنا اور مناسب ہونے پر، مخصوص کارروائ يانوجوہات ب
 یک يلاپ یکرنے کے حق اور اس طرح ک يلاپ يدپروگرام کے نام مز يکشر LINC VI] يادرخواست دہنده [نقل  یک يصلےف) 2(

ہو تو،  یمجاز نمائندے کو، اگر کوئ یکو اور ان کے کس يقفر يکنوٹس کے ساته ہر ا يریکار کے تحر يقدرخواست کرنے کے طر

 ۔یجائے گ يجیبه
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)m (۔يلاپ یاضاف 
جا  ید يںشکل م يریکو تحر] قائم مقام یان ک ياان کے  يا HRAبرائے [کمشنر  يلاپ يکسے ماخوذ ا يصلےکے ف سماعت افسر (1) 

دنوں کے  یپندره کاروبار يادهسے ز يادهجانے کے بعد ز يجےبه يصلہافسر سماعت کا ف يعہکے ذر HRA [DSS[ يکہہے بشرط یسکت

کمشنر اسے ] موصول ہو جائے يہکو  HRA[ يعہکار کے ذر يقمذکور طر يںکے ہمراه آنے والے نوٹس م يصلےاندر سماعت کے ف

 ياشہادت،  يزیحلف نامے، دستاو یاور کس يصلےافسر سماعت کے ف يکارڈ،سماعت کے ر يکارڈکرده ر يش۔ کمشنر کو پموصول کر لے

 پروگرام جمع کرانا چاہتا ہو۔ يکشر LINC VI] يادرخواست دہنده [دالئل پر مشتمل ہوگا جو  يریتحر يسےا
 یک] DHS يا[ HRA يا] اور[پروگرام  يکشر LINC VI] يادرخواست دہنده [اور  يکارڈسماعت کے ر] ان کا قائم مقام يا[کمشنر ) 2(

 صادر کرے گا۔ يصلہف يریتحر يکپرا يادبن یشہادت ک يزیدستاو یکس یہوئ یجمع کرائ
نوٹس کے  يریجائزه کے حق کے تحر یپروگرام کے نام عدالت يکشر LINC VI] يادرخواست دہنده [نقل،  یک يصلےکے ف کمشنر) 3(

 ۔یجائے گ يجیہو تو، به یمجاز نمائندے کو، اگر کوئ یکو اور ان کے کس يقفر يکساته ہر ا
 HRAاور  یحتم يصلہکا ف] ان کے قائم مقام يا[کے بموجب صادر کرده کمشنر  يلکے تحت اپ يکشنہو جانے پر، اس س یجار (4)

 ہے۔ یہونا ضرور يلتعم یاس ک يعہکے ذر HRAپرواجب العمل ہوتا ہے اور 

 

 التزامات۔ یاضاف 07-7§ ] 24-7[§ 

)a (LINC VI مناسب  يںم يونٹيزکم یجائے گا جو ان ک يجاموجود گهرانوں کو خدمات فراہم کنندگان کے پاس به يںاعانت پروگراموں م يںم يہکرا

 گے۔ يںاعانت کر یان ک يںخدمات سے رابطہ قائم کرنے م
)]b (HRA حد تک پناه گاه سے منتقل ہونے والے  يابکے تحت دست 352.6 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يون

 ]ڈپازٹ واؤچر فراہم کرے گا۔ يکيورٹیکے برابر س يےماه کے کرا يککے اخراجات اور ا یگهرانے کو منتقل

c[([()b(  LINC VI جوڑا جا  يںاور مراعات کے ساته نہ یکس یک يےاعانت کو کرا يںم يےاعانت پروگرام کے تحت فراہم کرده کرا يںم يےکرا

 پر کو چهوڑ کر۔ يادبن یسکتا ہے، معاملہ در معاملہ ک

 )]d ( فہرست انتظار کوLINC VI رکها جائے گا۔ يںبرقرار نہ يےاعانت پروگرام کے ل يںم يےکرا[ 
)]e (۔يںکرنے کے ذمہ دار ہ ینشاندہ یک يمليزف يزبانم یامکان ينپناه گاه کے مک[ 

)](cf)] (  قبضہ دار جس نے  يادیبن يکاLINC VI ہے اس کو  ياکا معاہده ک يےکرا يا يزحاصل کرنے والے گهرانے کے ساته ل اعانت يںم يےکرا

قبضہ دار  يادیہے۔ جو بن ياگ ياوصول کرنے سے ممنوع قرار د ياخدمات کا مطالبہ، درخواست،  يا ياءرقم، اش يادهسے ز يےطے شده ماہانہ کرا

اعانت  يںم يہکے کرا HRA یوصول کرتا ہے اسے کس ياخدمات کا مطالبہ، درخواست کرتا  يا ياءرقم، اش يادهسے ز يےطے شده ماہانہ کرا

پروگراموں سے  يگراعانت کے د يںم يہکے بندوبست کرده کرا يارک يوآف ن یجائے گا اور اسے سٹ ياشرکت سے روک د يدمز يںپروگراموں م

قبضہ دار کے  يادیقبضہ دار کو نوٹس دے گا اور بن يادیبن HRAڈالنے سے پہلے،  يںفہرست م یقبضہ دار کو نا اہل ک يادیجائے گا۔ بن ياروک د

 موقع فراہم کرے گا۔ يکطور پر اعتراض کرنے کا ا يریتحر يےل

)](dg)] ( VILINC  ]قبضہ  يادیشرط کے بطور، جس بن يکا یشرکت ک يںاعانت پروگرام م يںم يےکرا] يےاور دوست کے اتحاد نو کے ل يملیف

 یکے معاہدے کے نفاذ ک يےکرا يا يزہے سے ل ياکا معاہده ک يےکرا يا يزاعانت حاصل کر رہے گهرانے کے ساته ل يںم يےکرا LINC VIدار نے 

 ہے۔ ياگ يابڑهانے سے ممنوع قرار د يہانے کا ماہانہ کراسال تک اس گهر يکسے ا يختار

)](eh)] (  يںآتا ہے جس کے ضمن م يںشخص منتقل ہو کر اس رہائش م يان یاگر کوئ LINC VI یجا رہ یالگو ک يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا 

 ہے۔ یکو مطلع کرنا ضرور HRAطور پر  یپروگرام کو فور يکتو شر يںہ

)](fi)] (   يےرہائش سے منتقل ہوکر آتا ہے جس کے ل یسياوه  ياہے  ياگ ياپروگرام کو بے دخل کر د يکشر یکساگر LINC VI يںم يےکرا 

 ۔يےچاہ ينیکو لوٹا د HRA يگیفاضل ادائ یقبضہ دار کو کوئ يادیتو، بن يںہ یہو رہ يا يںہ یالگو ہوت يگياںادائ یاعانت ک
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 )]gj)] (رہائش گاه جس پر  يسیا یبه یکوئLINC VI پاس کرنا  يںحالت کے معائنے م یاسے تحفظ اور سکونت یاعانت الگو ہوگ يںم يےکرا

پاس  يئرنسکل يککو ا يملیف يزبانعمر اٹهاره سال سے کم ہو تو، م یممبر شامل ہو جس ک يساا يکا يںہے۔ اس کے عالوه، اگر گهرانے م یضرور

سنٹرل  يماپ ياستاور غلط برتاؤ سے متعلق ر یممبر سے متعلق بچوں کے ساته بدسلوک یکے کس يملیف[کم از کم،  يں،ہے، جس م یکرنا ضرور

شامل  يہاس امر کا تجز] معلومات اور یشامل کس يںم) Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment(رجسٹر 

 یسٹ يارک يونکے بموجب  C-6 يکلکے آرٹ) New York Correction Law(الء  يکشنکر يارک يوممبر ن یکا کوئ يملیف يزبانم ياہوگا کہ آ

 جرم کے مرتکب کے بطور رجسٹرڈ ہے۔ یجنس ياسرگزشت رکهتا ہے  یحفاظت یکرده کوئ يانب يےبچے کے ل يںم

 

 :پڑها جائے يوںہے جس کو اب  یگئ یک يمجوڑ کر ترم 7-08 يشنسک يان يکا يںم 7کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  يارک يوآف ن یسٹ .4§ 

 

§ 08-7 LINC VI اعانت پروگرام کا اختتام اور اس کو رد کرنا يںم يےکرا 

 جائے گا۔ ياطرح سے رد شده تصور ک یاور اس باب کو پور یختم ہو جائے گ يعادم یکو اس باب کے التزامات ک 2024دسمبر  31

 
 ہے۔ ياگ يارد کر د) پروگرامز SEPSاور  CITYFEPS( 8کا باب  68کے رولز کے ٹائٹل  يارک يوآف ن یسٹ. 5§ 

 
 

 يوںہے جس کو اب  یگئ یک يمترم يںم 04-10سے لے کر  01-10 يکشنکے س 10کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  يارک يوآف ن یسٹ. 6§ 
 :پڑها جائے

 

 ۔فاتيتعر 10-01 §
 :ہوگا يلاصطالحات کا مفہوم حسب ذ يلدرج ذ يے،اس باب کے مقاصد کے ل

)a" (ACS "برائے خدمات اطفال يہانتظام یک یسٹ يارک يوکا مطلب ہے ن 

)b] (کا مطلب ہے  "اپارٹمنٹ"] اپارٹمنٹ يکاSRO رہائش۔ یکے عالوه نج 

)c" (یاور مقام ياستیر ی،وفاق) )2معالجہ؛  یطب) )1اعانت کا حصول  يد،بال تحد يکنکا مطلب ہے خدمات، بشمول ل" سروسز ينيجمنٹم يسک 

 یرسد۔ اس طرح ک یالزم يگرغذا، دوا اور د) )3اور يکارڈ؛کے الئسنس، اور رہائش کے ر یشاد يدائش،اسناد پ سےيج يزاتدستاو یحکومت ک

 ۔یاعانت شامل ہوگ يںمسائل م يسےج يماریب یاور ذہن یتشدد، بچے کے ساته بدسلوک یحسب اطالق، خانگ يںخدمات م

)](dc)] ( "CITYFEPS " اعانت پروگرام جو اس ٹائٹل  يںم يےکے کرا تکملہ يےروک تهام کے ل یک یبے دخل یک يملیکا ف یسٹکا مطلب ہے

 ہے۔] قائم شده، بموجب[کرده  يانب قبل يںاز يںم Aباب  یکے ضمن 8کے باب 

)](ed)] (  "CityFHEPS "\]کرده  يانب يںکا مطلب ہے اس باب مCityFHEPS يا] پروگرام۔"CityFHEPS جب اس باب کے "پروگرام ،

 ينمتع يگرکہ بصورت د يہکرده پروگرام، اّال  يانب يںم Aباب  یجائے تو، اس کا مطلب ہے اس باب کے ضمن ياکے تحت استعمال ک Aباب  یضمن

 Bباب  یکا مطلب ہے ضمن" پروگرام CityFHEPS" يا ”CityFHEPS“جانے پر،  يےاستعمال ک يںم Bباب  یجائے۔  اس باب کے ضمن ياکر د

 جائے۔ ياکر د ينمتع يگرکہ بصورت د يہکرده پروگرام، اّال  يانب يںم

]A[ )f()]e[( کا مطلب " واال پروگرام ينےکا اہل قرار د]ہے جن  ياد يلپروگرام کے بطور تشک يسےکا وه پروگرام ہے جو کمشنر نے ا یسٹ] ہے

پناه گاه  یک DHS يا HRAحوالے قبول کرے گا، تاکہ  يےپروگرام کے ل] CityFHEPS[\کرده  يانب يںم Aباب  یاس باب کے ضمن HRAسے 

۔  ]جائے ياکو مختصر ک يامق یکس يںپناه گاه م یک DHS يا HRA يا[\جائے  ياکو مختصر ک يامق یکس يںاس م ياداخلہ کو روکا جائے  يںم

"CityFHEPS يںان پروگراموں کے عالوه جو کمشنر مستقبل م يں،پروگرام شامل ہ يلدرج ذ يںم" پروگرام] پروگرامز[\والے  ينےکے اہل قرار د 

 ACS ےيسہولت بہم پہنچانے کے ل یکے منصوبے ک ACS يےآزادانہ گزر بسر کے ل يا يتکے اتحاد نو، برقرار يملیف) 1: (يںنامزد کر سکتے ہ
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 ۂمحکم یسٹ ارکي وين) (4 ايجانب سے حوالے؛  یک DYCD) 3(حوالے؛ سے فورس ٹاسک ہاؤسنگ یچوتهائ نيت) 2(جانب سے حوالے؛  یک

 ۔حوالے سے جانب یک اصالحات

)](gf)] (  "CityFHEPS ۔يگياںادائ یک يےکرا یگئ یک] ،[کا مطلب ہے اس باب کے بموجب " يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک 

\)]g)] (h) \[A] "CityFHEPS ہے جس پر  يونٹ یوه رہائش] ہے[کا مطلب \"يونٹCityFHEPS جا  یالگو ک يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا

 ۔ يںہ یرہ

)])h()] g  \ "کا مطلب ہے " کمشنرDSS  کمشنر کا قائم مقام۔ ياکا کمشنر 

)i()] h[( "DHS "سروسز۔ يسکا ڈپارٹمنٹ آف ہوم ل یسٹ يارک يوکا مطلب ہے ن 

]))j(i)]  "DHS پناه گاه جو  يکا يےکے ل يمليزبالغ ف يابچوں  کا مطلب ہے" پناه گاه یک يملیف یکDHS ہے۔ یجانب سے چلت یاس ک يا يعہکے ذر 

)])k(j)]  "DHS پناه گاه جو  يکا يےکا مطلب ہے تنہا بالغوں کے ل" پناه گاه یتنہا بالغ ک یکDHS ہے۔ یجانب سے چلت یاس ک يا يعہکے ذر 

)])l(k)]    “DSS ” خدمات، جو  یکا محکمہ برائے سماج یسٹ يارک يوہے نکا مطلبHRA  اورDHS پر مشتمل اداره ہے۔ 

m([(l)] ( "DYCD "۔يولپمنٹڈ يونٹیکم ينڈا يوتهکا ڈپارٹمنٹ آف  یسٹ يارک يوکا مطلب ہے ن 

(nl)] [(( "کے ٹائٹل  يکٹا يکيورٹیسوشل س یہے وفاق مطلب کا" مراعات یک یمعذور یوفاقII یک يمہب یمعذور يکيورٹیکے تحت سوشل س 

کے باب  IIکے پارٹ  38کوڈ کے ٹائٹل  يٹساسٹ يونائيٹڈانکم،  يکيورٹیس يمنٹلکے تحت سپل XVIکے ٹائٹل  يکٹا يکيورٹیسوشل س یمراعات، وفاق

کوڈ  يٹساسٹ يونائيٹڈ ياکا معاوضہ،  یمعذور يںم يجےموت کے نت ياچوٹ  یالئن وال يوٹیڈ] ،[کے بموجب IVباب  یضمن يا IIباب  یکے ضمن 11

 کا پنشن۔ یمتعلقہ معذور يرخدمت سے غ] ،[\کے بموجب IIباب  یکے ضمن 15کے باب  IIکے پارٹ  38کے ٹائٹل 

)](pn)] (  "FHEPS "تکملہ پروگرام۔ يےروک تهام کے ل یک یاور بے دخل یبے گهر یک يملیکا ف يٹاسٹ يارک يوکا مطلب ہے ن 

)](qo)] (  "FPL "جاتا ہے۔ ياک يعہخدمات کے ذر یصحت و انسان ۂمحکم يکیہر سال امر ينسطح افالس جس کا تع یکا مطلب ہے وفاق 

)](rp)] (  "يزانکا م يلکا مطلب ہے درج ذ" یآمدن یمجموع) :18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوکہ ن يساج ی،آمدن یہوئ یکمائ) 1 

 )(2اور  ی؛سے خارج ہوگ يںاس م یآمدن یگئ یکمائ يعےکے ذر SYEPہے، سوائے اس کے کہ  یکئ یصراحت ک يںم )a)352.17 يکشنکے س

 یسے خارج ہوگ يںاس م PAہے، سوائے اس کے  یگئ یصراحت ک يںم )3)(b)387.10 يکشنکہ اس ٹائٹل کے س يساج" یآمدن یگئ یکمائ يربغ"

سے  یہوگا۔  آمدن يںکے بطور شمار نہ یثالث کا زرتعاون آمدن يقفر يںم يےہے۔ کرا یجو مستقل طور پر اعاد یشامل ہوگ یآمدن یاور صرف وہ

گئے  يےک يانب يںم 387.12اور  387.11 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يواسثناء، بشمول جو ن يا ياںتمام کٹوت يگرد

 گے۔ يںجائ يےک يںکا حساب کتاب کرتے وقت الگو نہ یآمدن یمجموع یگهرانے ک ،يںہ

)](sr)] ( “HDC ”۔يشنکارپور يولپمنٹکا ہاؤسنگ ڈ یسٹ يارک يوکا مطلب ہے ن 

\)]q" (گهرانہ[")t" (افراد جو  ياکا مطلب ہے وه فرد  "گهرانہCityFHEPS رہنے کا اراده ہے۔ يا يںساته رہتے ہ يکا يںم يونٹ یک 

)u“ (HPD ”۔يولپمنٹڈ ينڈا يزرويشنکا ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پر یسٹ يارک يون کا مطلب ہے 

)](vr)] (  "HRA "۔يڈمنسٹريشنا يسورسزر يومنکا ہ یسٹ يارک يوکا مطلب ہے ن 

\)]s  (یکس [)w( "HRA "کے پارٹ  18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوپناه گاه جو ن یتشدد وال یپناه گاه کا مطلب ہے خانگ یک

 ہے۔ یجانب سے چلت یاس ک يا يعہکے ذر HRA] ،[کے بموجب 452

)](xt)] ( ""LINC VI  باب  یکے ضمن[ 7کا مطلب ہے اس ٹائٹل کے باب]C[ اعانت پروگرام۔ يںم يےکرا کرده يانب يںم] يافتہ يلبموجب تشک کے 
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\)]w" (يادهسے ز يادهز [")y" (کرده رقم کہ  ينتع يہ] ،[کے بموجب  10-05 يکشنہے اس باب کے سکا مطلب " يہماہانہ کرا يادهسے ز يادهز

CityFHEPS عام طور پر  يہکا کرا يونٹ یکCityFHEPS اور جس سے  ،ہوگا يںاعانت کے پہلے سال سے زائد نہ يںم يہکے کرا

CityFHEPS ہے۔ یجات یرقم شمار ک یک يگیادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک 

\)]x" (يادهسے ز يادهز [")z" (يادهسے ز يادهز PA يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر يندکوڈز، رولز ا يارک يوکا مطلب ہے ن" کا پناه گاه بهتہ 

352.3(a)(1( کے مطابق  يڈولکرده ش يانب يںمPA ماہانہ پناه گاه بهتہ۔ يادهسے ز يادهز يےسائز کے ل يملیوالے ہر ف 

\)]y (يکا) [aa) "NPA ممبر "\]فرد جو  يساا يکمطلب ہے ا کا] سے مراد ہےCityFHEPS کوڈز، رولز  يارک يون يکنگهرانے کا ممبر ہے ل

 ہے۔ يںوالے گهرانے کا ممبر نہ PAوجہ سے  يگرد یکس] ،[\کے بموجب  349.3 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر يندا

)](bbaa)] ( "PA "349سوشل سروسز الء  يارک يومراعات، بشمول ماہانہ گرانٹس اور پناه گاه بهتے، جو ن یاعانت ک یکا مطلب ہے عوام§ ، 

اسسٹنس پروگرام، اور اس کے تحت  يٹن يفٹیس] ،[کے بموجب 159 §سوشل سروسز الء  يارک يون يا/اسسٹنس پروگرام اور يملیف] ،[کے بموجب

 ۔يںجاتے ہ يےک یشائع شده ضوابط کے تحت جار

\)](cc) )]bb[( PA"  واال گهرانہ "\]کا مطلب ہے اس گهرانے کے ممبران جو ] سے مراد ہےPA اور  يںہ يتےدرخواست د يےمراعات کے ل یک

 ۔يںجاتے ہ يےقبول ک

(cc))] dd[(   "11کا مطلب ہے اس ٹائٹل کے باب " پاته وے ہوم  ]اعانت پروگرام۔ يںم يےکرا کرده يانب يںم] قائم شده يعہکے ذر 

\)]dd ("يادیبن [)ee( “يگیادائ یک يےرہائش کے ماہانہ کرا یجس پر کس ياپر درج ہے  يزوه فرد جس کا نام ل کا مطلب ہے] ہے" [دار يہاصل کرا 

 ہے۔ یذمہ دار يادیبن یک

\)]ee" (پروگرام[)ff( “فرد جس نے  يساا یکا مطلب ہے کوئ" پروگرام يکشرCityFHEPS ہے اور جس کو پروگرام سے  ياپر ل يزل يونٹ یک

 ہے۔ ياگ ياک يںخارج نہ

\)]ff) (gg" (کا مطلب ہے " اعانت پروگرام يںم يہکا کرا یواال سٹ ينےاہل قرار دLINC ،SEPS ،يا CITYFEPS اعانت  يںم يہکا کرا

 ]پروگرام۔

\)]gg" (واال ينےاہل قرار د [)gg" (کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يومالزمت پروگرام کا مطلب ہے ن يافتہ یسبسڈ واال ينےاہل قرار د

 يساا يگراس طرح کا د يامالزمت پروگرام،  يافتہ یسبسڈ یبه یہوا کوئ ياد يلکا تشک HRA] ،[کے بموجب ) g( يا) f)385.9 يکشنکے س 18

 والے پروگرام کے بطور نامزد کر سکتا ہے۔ ينےاہل قرار د يںمالزمت پروگرام جسے کمشنر مستقبل م يافتہ یسبسڈ

\)]hh" (منضبط يہکرا [)hh“ (کے  يارک يوآف ن یسٹ يہکرا يادهسے ز يادهز يےسہولت جس کے ل یکا مطلب ہے وه رہائش" اپارٹمنٹ منضبط يہکرا

 طے ہے۔] ،[کے بموجب  3کے باب  26کوڈز کے ٹائٹل  یانتظام

\)]ii" (کمره [)ii“ (کمره۔ یانفراد یاپارٹمنٹ کے اندر کوئ یکا مطلب ہے کس "کمره 

)jj" (SCRIE اي DRIE  اضافہ سے استثناء  ںيم ہيکے کرا زنيسٹ نئريس ہےپروگرام کا مطلب“)SCRIE (”ںيم ہيکے سبب کرا یمعذور اي 

 ويآف ن یسے مجاز ہے اور سٹ c-467اور  b-467 کشنيالء کے س کسيٹ یپراپرٹ ئلير ارکي ويپروگرام جو ن”) DRIE(“اضافہ سے استثناء 

   ہے۔ ايگ ايد ليتشک عےيکے ذر 7اور  4، 3کے ابواب  26کوڈ کے ٹائٹل  یکے انتظام ارکي

)](kkjj)] (  "SEPS " یکے ضمن 8اعانت پروگرام جو اس ٹائٹل کے باب  يںم يہکرا تکملہ يےاخراج اور روک تهام کے ل یخصوصکا مطلب ہے 

 ۔]ہے ايگ ياد يلکے بموجب، تشک[ ہے ياگ ياک يانپہلے باس سے  يںم Bباب 

\)]kk" (يداریخر) [ll" (کا خط  يداریخر\]فراہم کرده خط جو گهرانے  يےاعانت کے ل يںتالش م یرہائش ک یکا مطلب ہے گهرانے کو اس ک] ہے

 درج کرتا يہکرا يادهسے ز يادهکے اہل کے بطور شناخت کرتا ہے اور ز CityFHEPSطور پر  یکو امکان
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\)]ll (يکا) [mm) "SRO "\]کے  1 يکلالء کے آرٹ يلنگڈو يپلملٹ يارک يوکہ ن يساج يونٹ یکا مطلب ہے واحد کمرے کے قبضہ وال] ہے

 ہے۔ یگئ یصراحت ک يںم 16 يکشنس یکے ضمن 4 يکشنس

)](nnmm)] (  "افراد جو يسےکا مطلب ہے ا" يسہوم ل يٹاسٹر\) :]يںنہ يےسکونت کے ل یجو انسان يںجگہ پر ره رہے ہ يسیا يا يںم يٹاسٹر) 1 

سروسز  ينيجمنٹم يسک] يےدنوں کے ل 90کم از کم [\فراہم کننده سے ] فراہم کننده[\ يچکے معاہده بند آؤٹ ر DHSاسے ] ہے اور یگئ یبنائ

 يںم يٹنگس یرہائش یعبور يا يںڈراپ ان سنٹر م یکے معاہده بند فراہم کننده سے کس DHSجس کو ) 2( يں؛ہ یموصول ہو رہ] يںہ یموصول ہوئ[

جگہ رہنے کے دوران جو  يسیا يارہنے کے دوران  يںم يٹاسٹر) 3( يا يں؛ہ یسروسز موصول ہوئ ينيجمنٹم يسک يےدنوں کے ل 90کم از کم 

   يسکے معاہده بند فراہم کننده سے ک DHS يںم يٹنگس یرہائش یعبور ياڈراپ ان سنٹر  یکس ياہے،  یگئ یبنائ يںنہ يےسکونت کے ل یانسان

 ۔يںہ یخدمات موصول ہو رہ یالحال بعد از نگہداشت وال یتها اور ف ياگ يارکهوا يںمستقل رہائش م يں،ہ یسروسز موصول ہوئ ينيجمنٹم

)oo" (باب  یضمنB باب  یکے بموجب ضمن 10-16 يکشنفراہم کننده جس نے س یمنفعت يرکا مطلب ہے وه غ" کا فراہم کنندهB کے  يونٹس یک

 ہے۔ ياکے ساته معاہده ک یسٹ يےچالنے کے ل يونٹبطور نامزد 

)pp" (باب  یضمنB جو  يونٹہے وه  مطلب کا" يونٹ یکHRA يںہے جس کے ضمن م یگئ یکے بطور نامزد ک يونٹ يسیا يعہکے ذر 

CityFHEPS باب  یاس باب کے ضمن يگياںادائ یکB ۔يںہ یکے بموجب الگو ہو سکت 

)](qqnn)] (  " مالزمت جس طرح  یشعبے ک یعوام يافتہمراعات  يامالزمت  یشعبے ک ینج يافتہکا مطلب ہے مراعات " مالزمت يافتہمراعات

 ۔يںہ یگئ یاستعمال ک يںم c)-(b)(1)336 §(سوشل سروسز الء  يارک يواصطالحات ن يہ

)](oo)] rr( "SYEP پروگرام جس کا بندوبست  يمپالئمنٹا يوتهکا مطلب ہے سمر " پروگرامDYCD یسال ک يسچوده اور چوب يعےکے ذر 

 جاتا ہے۔ ياک يےبامعاوضہ مالزمت کا موقع فراہم کرنے کے ل يںکے باشندوں کو موسم گرما م یسٹ يارک يوعمر کے ن يانیدرم

\)]pp" (یچوتهائ ينت[)ss" (کے  13کے لوکل الء  2017 يساج] اصطالح ہے یوہ[مطلب ہوگا  یکا وہ" ہاؤسنگ ٹاسک فورس یچوتهائ ينت

 ہے۔ يںم a(1) يکشنس

(ttqq)] [((  "يسنيسآن ہوم ل يڈٹائ یٹرننگ د يںم یسٹ يارک يون"\]يئرکا مطلب ہے م] ہے de Blasioخدمات  یبرائے صحت و انسان يئرم ی، ڈپٹ

Herminia Palacio  اور کمشنرSteven Banks جامع منصوبہ  يکا یاشاعت بورو پر مبن يہاشاعت۔  يکشده ا یجار يںم 2017 يعےکے ذر

بدال جائے، اور روک  يقہکا طر یجائے، پناه گاه فراہم کرنے کا سٹ ياکے بے گهر پناه گاہوں کا فٹ پرنٹ کم ک یسٹ يارک يوہے تاکہ ن یطے کرت

 ياکو منتقل ک یآباد یکے بے گهر باشندوں ک يارک يومعرفت پناه گاه پر منحصر ن یاور مستقل رہائش کے پروگراموں ک يسنيس،ہوم ل يٹتهام، اسٹر

 جائے۔

)](uurr)] ( "يافتہمراعات  يرغ] ہے یاستعمال ہوئ يہہے جس طرح  یمالزمت کا مطلب وہ يافتہمراعات  يرغ" [مالزمت يافتہمراعات  يرغ 

 ہے۔ يںم § a)(1(336(سوشل سروسز الء  يارک يون مطلب ہوگا جس طرح یکا وہمالزمت 

)\]ss" (ہے یسابق فوج [")vv" (ہے۔ یخدمت انجام د يںمسلح افواج م يےکے ل يکہفرد جس نے امر يساا کا مطلب ہے یسابق فوج 

 

CityFHEPS 02-10§  ]کا بندوبست۔ پروگرامز] پروگرام 
HRA CityFHEPS ]کرے گا۔   ينکا تع يتوںکے مطابق اہل باب] باب یضمن[کا بندوبست کرے گا اور اس  پروگراموں] پروگرامCityFHEPS 

پر  يکٹہے، اور پروج ياگ ياک يانب يںم Aباب  یاعانت پروگرام جو ضمن يںم يہکرا یدار پر مبن يہکرا: پروگرام دو پروگراموں پر مشتمل ہوں گے

  اعانت فراہم کرتا يںم يہکرا يےپروگرام اہل گهرانوں کے ل یدار پر مبن يہہے۔ کرا ياگ ياک يانب يںم Bباب  یاعانت پروگرام جو ضمن يںم يہکرا یمبن

پروگرام اہل  یپر مبن يکٹجائے جس سے پروگرام کے تقاضے پورے ہوتے ہوں۔  پروج يااستعمال ک يںم يونٹ يسیا یکس یپسند ک یہے تاکہ ان ک

 ہے۔  یہوئ یکے ساته جڑ يونٹسنامزد مخصوص  یک HRAکے بطور  يونٹ یک Bباب  یہے جو ضمن اعانت فراہم کرتا يںم يےگهرانوں کو کرا
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 Aباب  یضمن
 

CITYFHEPS:  اعانت يںم يےکرا یدار پر مبن يہکرا 
 

 ۔ںينہ ںيم سيہوم ل ٹياسٹر ايپناه گاه  یکس یک DHS اي HRAجو  یدرخواست اور منظور ت،ياہل یابتدائ ےيکے ل وںيکے ان شہر یسٹ: 10-03§ 
)a (يا يسہوم ل يٹگهرانہ جو اسٹر يکا HRA يا DHS باب کے تحت یاس ضمنہے اسے  يںنہ يںم CityFHEPS اعانت کے  يںم يےکرا یک

 :ہے یتقاضے پورا کرنا ضرور يلدرج ذ يےسال کا اہل ہونے کے ل یابتدائ يکا
 200کے  FPLہو جو  یاتن یآمدن یکل مجموع یگهرانے ک ہے، ياگ يافراہم ک يںم) a)(6)(D(10-03 يکشنسوائے اس کے جو س )1(

 نہ ہو۔ يادهسے ز يصدف

 352کے پارٹ  18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوملتا ہے تو، گهرانے کو ن يںنہ PAالحال  یاگر گهرانے کو ف) 2(

 ہے۔ یضرور ينادرخواست د يےاعانت کے ل يسک يابکے تحت دست

ً  يںانہ يںاہل ہ يےکے ل PAممبران جو  یسبه گهرانے کے وه) 3(  کرتے ہوں۔ يلتعم یکے تقاضوں ک PAہو اور وه  یملت PA الزما

کے [ 9، اس ٹائٹل کے باب درخواست پر یک HRA يا 8 يکشنمراعات بشمول س یرہائش ياستیر يا یوفاق یگهرانہ کس یاگر کوئ) 4(

قاضا سے ت] پر الزم ہے کہ[طور پر اہل ہے تو، گهرانہ  یامکان يےکے ل پروگرام] ،[\HRA HOME TBRA کرده يانب يںم] بموجب

 ۔يںقبول کر يںجائے تو انہ یک يشاور اگر پ يںدرخواست د يےمراعات کے ل یکہ اس طرح ک جا سکتا ہے ياک

پورا نہ کرتا کے تقاضے  )d(08-10 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے[ يہاہل ہرگز نہ ہو اور جب تک  يےکے ل FHEPSگهرانہ ) 5(

 ہو۔ یاعانت ہرگز موصول نہ ہوئ يںم يےکرا یک CityFHEPSقبل  يںہو، اسے از

 :کو پورا کرنا الزم ہے یسے کس يںم يارمع يلگهرانے پر درج ذ) 6(

)A (شامل ہو۔ یسابق فوج یکوئ يںاس م ياہو  ياک ينمبتال ہونے کا تع يںکے خطرے م یکمشنر نے اس گهرانے کو بے گهر 

(B) رہا  يںاس م ياہو  ياگ يارہائش گاه سے بے دخل ک يسیواقع ا یہ يںم يارک يوآف ن یگهرانے کو سٹ يںپچهلے باره ماه م

 یک یسٹ يافرمان  یانخالء کے کس يعہکے ذر يجنسیا یک یسٹ ياہے  ياکا مستوجب تها  یکارروائ يکا یک یہو جو بے دخل

  ياگ ياکرنے کا مطالبہ ک یاس گهرانے سے خال يںم يجےوجوہات کے نت یک یکرده صحت و سالمت ينتع يعہکے ذر يجنسیا

 452.9 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوہے ان وجوہات کے عالوه جو اس گهرانے کو ن ياتها 

 ]تو يا[گے اور  يںاہل بنائ يےکے تحت پناه گاه کے ل

)i (يون ياہوں  یخدمات ملت یحفاظت يےکے تحت بالغوں کے ل 473 يکشنسوشل سروسز الء کے س يارک يون 

 شپ پروگرام ملتا ہو؛ ينگارج يونٹیکے تحت کم d-473 يکشنسوشل سروسز الء کے س يارک

)ii (يےمنضبط اپارٹمنٹ برقرار رکهنے کے ل يہکرا CityFHEPS ياکرے گا؛  ياکا استعمال ک 

)iii (قبل  يںازDHS رہا ہو۔ يںپناه گاه م یک 

)C (فرد شامل ہو جس کو  يساا یکوئ يںگهرانہ مCityFHEPS یک یسٹ يعہوالے پروگرام کے ذر ينےکے اہل قرار د 

 یک CityFHEPSہو کہ گهرانے کے مخصوص حاالت کے سبب،  ياک ينہو اور کمشنر نے تع ياگ يجاکے پاس به يجنسیا

 طلوب ہے۔م يےداخلے کو روکنے کے ل يںپناه گاه م یک DHSاعانت  يںم يےکرا

)D ( ختم شده  يرغ يعادم یکو کوئ[گهرانہLINC ياکا خط  يفکيشنسرٹ SEPS يا CITYFEPS کا خط مال ہو  يداریخر یک

 یاور اب به
کے  يراگرافپ یاہل ہو۔ گهرانہ اس ضمن يےکے تحت اعانت کے ل 8 يا 7کا باب  68کے رولز کے ٹائٹل  يارک يوآف ن یسٹ

نفاذ کے بعد سے  يخاصول کے تار) 1: (پا سکتا ہے اگر يںاہل قرار نہ يےاعانت کے ل يںم يےکرا یک CityFHEPSتحت 
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 250کے  FPLجو  یآمدن یکل مجموع یک] اہل ہو۔ يےکے ل FHEPSگهرانہ ) )2 ياگزر گئے ہوں  يادهدن سے ز 120

 ہو۔  ياگ ياکے خط کا حوالہ د يداریکے بموجب خر 10-21 يکشنسے زائد نہ ہو اور اس کو س يصدف

)E (الحال  یگهرانہ کو فLINC VI 04 کشنيس] يکشنس] [اس باب کے[پاته وے ہوم ملتا ہو اور  يا(a)(8)(A-10(  10- يا

04(a)(8)(B)(i( پورا کرتا ہو۔ يارکرده مع يانب يںم 

 یانضباط ايمعاہده،  گريد ز،يل ےيکے ل نےيپر د ےيکرا ےيسال کے ل کيرہائش کم از کم ا کيا ںيم یسٹ ارکي ويگهرانہ کے پاس ن) 7(

قابل موازنہ  گريد ںياس عالقے مطور پر  یالزم ہيکرا ےيکے ل ونٹيہو۔  یپاس ہو گئ ںيم صيتشخ یاور سکونت یحفاظتحق ہو، جو 

 گهرانہ اور ہو، نہ زائد سے ےيکرا ماہانہ ادهيز سے ادهيزطور پر  یواقع ہے اور الزم ونٹيمعقول ہو جہاں وه  ںيکے مقابلے م ونٹسي

اپارٹمنٹ  یکوئ[\ ونٹياگر وه ] ،[\\کہ کے اس سوائے ہو، افتہي تحفظ سے اضافہ ںيم ےيکرا ےيل کے سال کيا کم از کم پر طور یالزم

 ںيم سلسلے کے وںيقابل اجازت کرا] ونٹيقبل رہتا تها اور  نياعانت ملنے سے ع ںيم ےيکرا یک CityFHEPSہو جہاں وه گهرانہ 

 اجازت ںيم سال وسط یک اضافہ ںيم ےيکرا مجاز تحت کے ضوابط یسرکار اطالق قابل تو، ہے مشروط ساته کے ضوابط یسرکار

 ےياپارٹمنٹ کے ل کيکا معاہده ا ےيکرا گريد اي زيشخص شامل ہو تو ل یاٹهاره سال سے زائد عمر کا کوئ ںياگر گهرانے م (j)۔ یہوگ

 ہے۔ یہونا ضرور

)b (يںدرخواست HRA ۔يںجائ یجمع کرائ يںم يٹکرده فارم پر اور فارم ينکے متع 

(c) کے وقت،  یمنظورHRA  اس گهرانے کے ] ،[کے بموجب 07-10 يا 06-10 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے[حسب اطالقCityFHEPS 

 CityFHEPSفراہم کرده کو چهوڑ کر،  يںم 10-09 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے[کا حساب کتاب کرے گا۔  يگيوںادائ یاعانت ک يںم يےکرا

 يادهسے ز يادهز ی،ساخت، آمدن یگهرانے ک کے وقت تک يدتجد] يںگهرانے کے پروگرام کے پہلے سال م[ يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک

 ۔یہوں گ يںنہ يلسے قطع نظر تبد يےاصل کرا يےکے ل CityFHEPSاور  يے،ماہانہ کرا

 

 یمنظور اور تياہل یابتدائ ےيل کے افراد والے سيل ہوم ٹياسٹر اور نوںيپناه گاه کے مک: 10-04§ 
)a( جو گهرانہHRA يا DHS باب کے تحت یاس ضمنہے اس پر  يسہوم ل يٹاسٹر ياہے  يںپناه گاه م یک CityFHEPS اعانت  يںم يےکرا یک

 :ہے یتقاضے پورا کرنا ضرور يلدرج ذ يےکا خط موصول کرنے کا اہل ہونے کے ل يداریخر يےکے ل

 نہ ہو۔ يادهسے ز يصدف 200کے  FPLضرور ہو جو  یاتن یآمدن یکل مجموع یگهرانے ک )1)

 يارک يواس گهرانے سے تقاضا کر سکتا ہے کہ ن HRA] طور پر یگهرانہ الزم[\ہے تو  یملت يںنہ PAالحال  یاگر گهرانے کو ف) 2(

 درخواست دے۔ يےاعانت کے ل یکس يابکے تحت دست 352کے پارٹ  18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا

ً  يںانہ يںاہل ہ يےکے ل PAممبران جو  یگهرانے کے وه سبه) [3( ً پانے والے تمام ممبران  PAہو اور  یملت PA الزما کے  PA الزما

 ہے۔ يزرور] کرتے ہوں۔ يلتعم یتقاضوں ک

 يانب يںم 9، اس ٹائٹل کے باب پر درخواست یک HRA يا 8 يکشنمراعات بشمول س یرہائش ياستیر يا یوفاق یگهرانہ کس یاگر کوئ) 4(

کہ اس  جا سکتا ہے ياقاضا کسے ت] پر الزم ہے کہ[طور پر اہل ہے تو، گهرانہ  یامکان يےکے ل پروگرام HRA HOME TBRA کرده

 ۔يںقبول کر يںجائے تو انہ یک يشاور اگر پ دےدرخواست  يےمراعات کے ل یطرح ک

 اہل نہ ہو۔ یہرگز به يےکے ل FHEPSگهرانہ ) 5(

 يےکے ل HRAکے تحت  452.9 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوممبر کو ن یاگر گهرانے کے کس) 6(

 يناس طرح کا تع يںم يجےتشدد کا مرتکب ہرگز شامل نہ ہو جس کے نت یخانگ يسےا يںجاتا ہے تو، گهرانے م ياک يناہل ہونے کا تع

 ہوا۔
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کے  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يورہتا تو وه گهرانہ ن يںم پناه گاه یک يملیف] پناه گا یک يملیف[ DHSالحال  یاگر گهرانہ ف)7(

ً  يےپناه گاه کے ل] ،[کے مطابق ينگئے تع يےک يعہکے ذر DHS] ،[کے بموجب 352اور  351کے پارٹ  18ٹائٹل   اہل ہو۔ الزما

ً وه گهرانہ ) 8(  يلذ ياہو،  یگئ یک يےکے ل یبند يرناگز ینشاندہ یرہتا ہو جس ک يںاس پناه گاه م یک DHSہو،  يسہوم ل يٹاسٹر الزما

 سے تعلق رکهتا ہو؛ B يا Aکے گروپ 

)A(  گروپA:  گهرانے کا تعلق گروپA تو ياپورا کرتا ہو اور  يارمع یبه یکرده کوئ يانب يںم يلسے ہوگا اگر وه ذ) :1 (

 يارکهتا ہو  يامپناه گاه کا ق یوال ينےاہل قرار د کے بموجب) b(04-10تو  يارہتا ہو اور  يںپناه گاه م یک DHSالحال  یف

HRA الحال یف) 2) يااہل ہو؛  يےپناه گاه کے ل یک HRA رہتا ہو يںپناه گاه م یک: 

)i( گهرانہ: )AA (سال سے کم ہو اور  18عمر  یممبر جس ک يساشامل ہے ا يںم)BB (يرطور پر غ یمجموع 

مالزمت  يافتہوالے مراعات  ينےاہل قرار د ياہفتہ کام کرتا ہو  یگهنٹے ف 30کم از کم  يںمالزمت م يافتہمراعات 

ثابت کر سکتا ہو۔ تاہم، کمشنر معقول  یآمدن یدنوں ک 30مالزمت سے پچهلے  یہو اور اس طرح ک يںپروگرام م

ہفتہ کام کرتا ہے جہاں  یگهنٹے ف 30کر سکتا ہے کہ وه گهرانہ کم از کم  يفتخف يںوجہ سے اس تقاضے م

 يںہ یطور پر عارض یحالت کے سبب جو امکان يسےہو اور ا یسرگزشت ثابت کر د یگهرانے نے مستقل کام ک

 خساره کا سامنا ہوا ہو۔ يہحال يںتعداد م یگئے کام کے گهنٹوں ک يےک

)ii (يافتہمراعات  يراس سے زائد عمر کے ممبران پر مشتمل ہو اور غ ياسال  18طور پر  یگهرانہ خصوص 

ثابت کر سکتا  یآمدن یدنوں ک 30مالزمت پروگرام سے کم از کم  يافتہوالے مراعات  ينےاہل قرار د يامالزمت 

 ؛]۔[ہو

)iii (ہوں  یمراعات ملت یک یمعذور یممبر شامل ہو جس کو وفاق يسااس سے زائد عمر کا ا ياسال  18 يںگهرانہ م

 یک یمعذور یپر وفاق یبند یک یبند معذور يزدستاو یہو اور ان کے اپن یگرانٹ ملت یک PAماہانہ  یاعاد يا

 ہو؛ ياگ ياک ينطور پر اہل کے بطور تع یامکان يعےکے ذر HRA يےمراعات کے ل

)iv (ياممبر شامل ہو؛  یاس سے زائد عمر کا کوئ ياسال  60 يںگهرانہ م 

)v (کے  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوممبر شامل ہو جو ن يسااس سے زائد عمر کا ا ياسال  18 يںگهرانہ م

 ہو۔ یسے مستثن يوںسرگرم یعمل یک PAکے بموجب،  )5)(b)385.2 يکشنکے س 18ٹائٹل 

)B(  گروپB:  گهرانے کا تعلق گروپB الحال  یسے ہوگا اگر وه فHRA يا DHS يںم يلرہتا ہو اور ذ يںپناه گاه م یک 

 :پورا کرتا ہو يارمع یبه یکرده کوئ يانب
)i (يا؛ ]۔[\شامل ہو یسابق فوج يںگهرانہ م 

)]ii (ختم شده  يرغ يعادم یگهرانہ کو کوئLINC ياکا خط  يفکيشنسرٹ SEPS يا CITYFEPS کا  يداریخر یک

  اہل يےکے تحت اعانت کے ل 8 يا 7کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  يارک يوآف ن یسٹ یخط مال ہو اور اب به

پا سکتا  يںاہل قرار نہ يےاعانت کے ل يںم يےکرا یک CityFHEPSکے تحت  يراگرافپ یہو۔ گهرانہ اس ضمن

کے  FHEPSگهرانہ ) 2) ياگزر گئے ہوں  يادهدن سے ز 120نفاذ کے بعد سے  يخاصول کے تار) 1: (ہے اگر

 ]اہل ہو۔ يےل

)](iiiii)] ( فرد شامل ہو جس کو  يساا یکوئ يںگهرانہ مCityFHEPS والے پروگرام کے  ينےکے اہل قرار د

ہو کہ گهرانے کے مخصوص حاالت کے  ياک ينہو اور کمشنر نے تع ياگ يجاکے پاس به يجنسیا یک یسٹ يعہذر

کو مختصر کرنے  يامگهرانے کے ق يںپناه گاه م یک DHS يا HRAاعانت  يںم يےکرا یک CityFHEPSسبب، 

 مطلوب ہے۔ يےکے ل
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)b (يداتاور تحد يامق يںپناه گاه م یوال ينےاہل قرار د: 

) A-10)(8)(a)04 يکشنس] يکشنس[موجود گهرانہ کے پاس  يںپناه گاه م یک يملیف یک DHS :يامق يںپناه گاه م یوال ينےاہل قرار د) 1(

پناه  یک DHSدنوں تک  90سے قبل کم از کم  يفکيشنہوگا اگر وه گهرانہ سرٹ يامپناه گاه کا ق یوال ينےاہل قرار د يےکے مقاصد کے ل

] يکشنس[موجود فرد کے پاس  يںپناه گاه م یکے تنہا بالغ وال DHSدنوں تک کے ناغہ کو چهوڑ کر۔  يمیرہا ہو، دس تقو يںگاه م

 90کم از کم  يںدنوں م 365ہوگا اگر وه فرد پچهلے  يامپناه گاه کا ق یوال ينےاہل قرار د يےکے مقاصد کے ل )A-01)(8)(a)04 يکشنس

پناه گاه سے  یقسم ک يکہونے پر، وه ا يامپناه گاه کا ق یوال ينےرہا ہو۔ گهرانے کے پاس اہل قرار د يںپناه گاه م یک DHSدنوں تک 

 يتاہل یاپن يےکے خط کے ل يداریخر] ،[کے بموجب )] c(يکشنس یضمن[کے  )c(04-10 يکشنس] اس[منتقل ہونے سے  يںم یدوسر

وجہ سے  یداخل ہونے ک يںپناه گاه م یک DHS يا HRAہے وه  يسہوم ل يٹطرح، جو گهرانہ اسٹر یہوگا۔ اس يںسے محروم نہ

 ہوگا۔ يںسے محروم نہ يتاہل یاپن يےکے خط کے ل يداریخر

 يامپناه کا ق یوال ينےطے کر سکتا ہے جب تک اہل قرار د يختار يککمشنر ا :يداتتحد یک يامق يںپناه گاه م یوال ينےاہل قرار د) 2(

کے حاالت، پناه گاه کو  يٹہاؤسنگ مارک يے،کے مقاصد کے ل) a)(8)(A(04-10 يکشنس] يکشنس[\ہے،  یشروع ہو جانا ضرور

 يریپذ ياتح یکرے کہ پروگرام ک ينتع يہ، جب کمشنر ]پر[\پر [:] يمائیقدر پ یک يابیدست یاور فنڈنگ ک يں،شرح یالنے ک يںاستعمال م

 یکے حاالت، پناه گاه کو بروئے کار النے ک يٹہے۔ کمشنر ہاؤسنگ مارک یضرور يختار یکرنے وال يدتحد يےبرقرار رکهنے کے ل

 ہٹا سکتا ہے۔ يختار یوال کرنے محدود یپر اس طرح ک ينےجائزه ل يدکا مز يابیدست یشرحوں، اور فنڈنگ ک

)c (\  04-10 يکشنس] اس[جب گهرانے نے)a (\]يمتقس یضمن یک )a [(يسےہوں تو، کمشنر ا يےتقاضے پورے کر د يتیکرده اہل يانب يںم 

 يمتقس یاس ضمن[تک  يختار یک یاور گهرانہ پر منظور یہوگ يختار یاختتام يکا يںکرے گا۔ اس خط م یکا خط جار يداریخر يکگهرانے کو ا

 ۔یشرط ہوگ یکے تقاضوں کو مسلسل پورا کرتے رہنے ک )a(04-10 يکشنس)] a( يراگرافکے پ

)d ( گهرانے کوCityFHEPS یسکونت اور یحفاظت جو رہائش کيا ںيم یسٹ ارکي ويگهرانہ کے پاس ن[\کا خط مل جانے پر،  یداريکا خر 

  سے ادهيز ہيکرا کا ونٹي۔ ہے یضرور ہونا معاہده گريد اي ز،يل ےيل کے نےيد پر ےيکرا ےيل کے سال کيا کم از کم ہو، یچک ہو پاس ںيم صيتشخ

 عمر زائد سے سال اٹهاره ںيم گهرانہ اگر۔ ہو افتہي تحفظ سے اضافہ ںيم ےيکرا تک سال کيا کم از کم اور ہو نہ ہرگز زائد سے ہيکرا ماہانہ ادهيز

منظور ہونے  ےياعانت کے ل ںيم ےيکرا یک CityFHEPSگهرانہ ] ۔ہو نہ ےيل کے اپارٹمنٹ معاہده کا ےيکرا اي زيل تو، ہو شامل فرد نوعمر کا

 :کرتا ہو یشرائط ضرور پور یاضاف ليدرج ذ ےيکے ل

ً  يزل یسال ک يکاز کم ا کم يےلرہائش کے  يںم یسٹ يارک يوگهرانے کے پاس ن) 1( پاس  يںم يصتشخ یاور سکونت یہو جو حفاظت الزما

 ۔ہو یہو چک

 ہو۔ يےکا معاہده اپارٹمنٹ کے ل يےکرا يا يزسال سے کم عمر کا فرد شامل ہو تو، ل 18 يںاگر گهرانہ م) 2(

 اور ہے واقع ونٹي وه جہاں ہو معقول ںيم مقابلے کے ونٹسي موازنہ قابل گريد ںياس عالقے مطور پر  یالزم ہيکرا ےيکے ل ونٹي )3(

کے  )h(15-10 کشنيس ںيجس کے ضمن م ںيصورت م یک ونٹي یسيا ايسے زائد نہ ہو  ےيماہانہ کرا ادهيسے ز ادهيز پر طور یالزم

 ۔ہو نہ زائد سے ےيکرا یانضباط ہو، الگو یگيادائ یبموجب اضاف

ً گهرانہ ) 4( کے  وںيقابل اجازت کرا ونٹيہو، سوائے اس کے کہ اگر  افتہياضافہ سے تحفظ  ںيم ےيسال تک کرا کيکم از کم ا الزما

سال  انيدرم یاضافہ ک ںيم ےيکرا افتہيضوابط کے ساته مشروط ہو تو، اس طرح کے ضوابط کے تحت اجازت  یسرکار ںيسلسلے م

 ۔یاجازت ہوگ ںيم

کے تحت  352کے پارٹ  18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوہو، گهرانہ ن یمل رہ يںنہ PAالحال  یاگر گهرانہ کو ف) 5(

ً  يےاعانت کے ل یکس يابدست  درخواست دے۔ الزما

ً  ںيانہ ںياہل ہ ےيکے ل PAممبران جو  یگهرانے کے وه سبه) 6( ً پانے والے تمام ممبران  PAہو اور  یملت PA الزما کے  PA الزما

 کرتے ہوں۔ ليتعم یتقاضوں ک
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)e (کے وقت،  یمنظورHRA  ،يںم يہاس گهرانے کے ماہانہ کرا] ،[کے بموجب 07-10 يا 06-10 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے[حسب اطالق 

رقم  یاعانت ک يںم يےفراہم کرده کو چهوڑ کر، ماہانہ کرا يںم 09-10 يکشنس] يکشنس[\] اس باب کے[\رقم کا حساب کتاب کرے گا۔  یاعانت ک

 يےکے ل CityFHEPSاور  يے،ماہانہ کرا يادهسے ز يادهز ی،ساخت، آمدن یکے وقت تک، گهرانے ک يدتجد] دوران کےپروگرام کے پہلے سال [\

 ۔یہو گ يںنہ يلسے قطع نظر تبد يےاصل کرا

 

 ايگ ايشامل ک 05-10 کشنيس اين کيجاتا ہے اور ا ايکو رد ک 05-10 کشنيکے س 10کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  ارکي ويآف ن یسٹ.  7§ 
 :پڑها جائے وںيہے جس کو اب 

 ۔ےيکرا ماہانہ ادهيز سے ادهيز 05-10§ 

)a (کشنيس گريسوائے اس کے جو بصورت د h(15-10( ہے، اس  ايگ ايفراہم ک ںيمSRO جس کے ہيکرا ےياپارٹمنٹ کے ل اي  

ضوابط کے کوڈ کے ٹائٹل  یوفاق عےيکے ذر HRAہے،  یاعانت الگو ہو سکت ںيم ےيکرا یک CityFHEPSباب کے تحت  یاس ضمن ںيضمن م

 کے شکنيس سےيا نے یاتهارٹ ہاؤسنگ یسٹ ارکي وين جو سے لحاظ کے اري، اس معگا جائے ايطے ککے مطابق  982.503 کشنيکے س 24

 سائٹ پر شائع کرے گا۔ بيو یک HRA ےيماہانہ کرا ادهيسے ز ادهيکے ز CityFHEPSموجوده  HRA ۔ہے ارياخت بموجب

)b( باب کے تحت  یاس ضمن يںجس کے ضمن م يہماہانہ کرا يادهسے ز يادهز يےکمره کے ل يسےاCityFHEPS يےاعانت کرا يںم يےکرا یک 

 :جاتا ہے کہ يافراہم ک يہ يدمز يے،کے ل يوںہے۔ کمرے کے کرا 800$ہو  یکے معاہدے کے پہلے سال کے دوران الگو ہو سکت

کے معاہدے  يےکرا يہہے، وہاں گهرانے کا ماہانہ کرا یملت PAدار کے ساته ہے جس کو  يہکا معاہده اس اصل کرا يےجہاں کرا )1(

کے تحت مکان مالک اور  352.3 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا یسٹ يارک يوکے وقت ن يختار یکے نفاذ ک

 ہو سکتا ہے۔ يںنہ يادهموجود فرق سے ز يچکے ب یجوابدہ یک يےدار کے کرا يہکرا يادیبن يںدار کے پناه گاه بهتہ کے تئ يہکرا يادیبن

 يہجاسکتا۔ اگر کرا يال يںپر نہ يےکمره براه راست مکان مالک سے کرا يحدهعل یکوئ يںاپارٹمنٹ م منضبط يہکرا يامستحکم  يہکرا) 2(

 يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يون يہجاتا ہے تو، گهرانے کا ماہانہ کرا ياپر ل يےدار سے کرا يہکمره اصل کرا يںمستحکم اپارٹمنٹ م

منضبط  يہہو سکتا ہے۔ اگر کرا يںحصہ سے زائد نہ یکے گهرانے کے تناسب يےکے تحت کرا )b(2525.7 يکشنکے س 9کے ٹائٹل 

ہو سکتا جو مکان مالک کے  يںاس رقم سے زائد نہ يہجاتا ہے تو، گهرانے کا کرا ياپر ل يےدار سے کرا يہکمره اصل کرا يںاپارٹمنٹ م

 جا رہا ہے۔ يادار سے ل يہکرا يادیبن يعےذر

 ہے۔ یشامل ہونا ضرور يسہے تو، کوکنگ گ يںنہ يکٹرکاور اگر اسٹوو ال ی،بجل ی،حرارت، گرم پان يںم يہکمرے کے کرا) 3(

 

ہے جس کو اب  یگئ یک ميترم ںيتک م 10-10سے لے کر  06-10 کشنيکے س 10کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  ارکي ويآف ن یسٹ  .8 §
 :پڑها جائے وںي

 §10-06 .CityFHEPS اپارٹمنٹس اور  –رقم کا حساب کتاب  یک یگيادائ یاعانت ک ںيم ےيکرا یکSROs۔ 

)a ( جہاںCityFHEPS يااپارٹمنٹ  يونٹ یک SRO  ،ہو وہاںCityFHEPS رقم  یک يگیادائ یاعانت ک يںم يےکرا یکCityFHEPS یک 

] اس] [،[کہ  يساج] ،[ یپروگرام کا زر تعان ہوگ يکشر یتک، منہا اساس يہماہانہ کرا يادهسے ز يادهکے برابر، ز يہاصل ماہانہ کرا يےکے ل يونٹ

 يںم يےکرا یک CityFHEPSاور  يمتقس یاس ضمن[\ہے۔  ياگ ياحساب کتاب ک] ،[کے بموجب) c(اور ) b(] يمتقس یضمن یک[ )b(06-10 يکشنس

کے گهرانے کو دو  يکمنتقل ہونے والے ا يںم CityFHEPSسے  LINC IVرقم کا حساب کتاب کرنے کے مقاصد سے،  یک يگیادائ یاعانت ک

 ]کا گهرانہ مانا جائے گا۔

)b (جاتا ہے ياکے مطابق ک يلپروگرام کے زر تعاون کا حساب کتاب ذ يکشر يادیبن: 
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کے وقت  يدتجد يا یپروگرام کا زر تعاون منظور يکشر يادیہے وہاں، بن یملت يںنہ PAممبر کو  یبه یجہاں گهرانے کے کس) 1( 

کے ) [b(09-10 يا) a(09-10 يکشنس] يکشنس[\] اس باب کے[\ہے۔ تاہم،  يصدف 30 کا یآمدن یکل ماہانہ مجموع یگهرانے ک

رقم کا دوباره حساب کتاب  یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPS] تکملہ[ ياکے وقت،  يدتجد] ،[\کے بموجب) b( يا) a( يراگرافپ

 يےپروگرام کا زر تعاون گهرانے کے سائز کے ل يکشر یرپورٹ کرتا ہے تو، اساس یہونے ک يںنہ یآمدن یکرتے وقت، اگر گهرانہ کوئ

 کے پناه گاه بهتہ کے برابر ہوگا۔ PA يادهسے ز يادهز

: ہے يزانکا م يلپروگرام کا زر تعاون درج ذ يکشر یزائد ممبران شامل ہوں وہاں، اساس يا يکپانے والے ا PA يںجہاں گهرانے م) 2(

)A (کے وقت  يدتجد يا یمنظورPA يا يصد،ف 30کا  یآمدن یکل ماہانہ مجموع یگهرانے ک یک PA کل  یوالے گهرانے کے ممبران ک

کا  یآمدن یماہانہ مجموع یممبرز ک NPA یکس) B(ہو؛ اور  ادهيز یبهکا پناه گاه بهتہ، جو  PAماہانہ  يادهسے ز يادهز يےتعداد کے ل

 ۔يصدف 30

)c ( ہے،  ياگ يافراہم ک يںم 10-09 يکشنس] يکشنس[سوائے اس کے جوCityFHEPS ساخت،  یگهرانے ک يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک

 ۔یہوں گ يںنہ يلکے وقت تک تبد يدسے قطع نظر، تجد يہاصل کرا يےکے ل يونٹ یک CityFHEPS يا يہ،ماہانہ کرا يادهسے ز يادهز ی،آمدن

)d (\]CityFHEPS ،يونٹ HRA يےماه کے ل يناور اگلے ت يہماکان مالک کو پہلے ماه کا پورا کرا CityFHEPS یاعانت ک يںم يےکرا یک 

 SRO ياپر جو اپارٹمنٹ  یمنظور یاس گهرانے ک يےاعانت کے ل يںم يےکرا یک CityFHEPSباب کے تحت  یس ضمنا] ادا کرے گا۔ يگياںادائ

 :کرے گا يگياںادائ يلمکان مالک کو درج ذ HRAپر الگو ہونا ہے، 

کا  PAسے  يںادا کرے گا جس م يہپہلے ماه کا کرا يںمعمول کے کورس م HRAره رہا ہو وہاں،  يںرہائش گاه م یجہاں گهرانہ اپن) 1(

 پناه گاه بهتہ منہا ہوگا۔ یکوئ
 یک CityFHEPS يےماه کے ل يناگلے ت يزن يہپہلے ماه کا پورا کرا HRAمنتقل ہو رہا ہو وہاں،  يںرہائش م یجہاں گهرانہ نئ) 2(

 يےوصول کرنے کے ل يہکرا يشگیصرف پہلے ماه کا پ HRAادا کرے گا۔ مذکوره باال کے باوجود،  يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا

 سہولت بہم پہنچائے گا۔ يںدرخواست م یکس یمکان مالک ک

)e( \]،يکشنس، ]س کے بعد d(06-10( کرنے کے بعد، يگياںکرده ادائ يانب يںم HRA  ہر ماهCityFHEPS يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک 

پر  يدصوابد یاپن HRAہو، سوائے اس کے کہ  يابفنڈنگ دست يےگهرانہ اہل رہے اور پروگرام کے ل يکہمکان مالک کو ادا کرے گا تاوقت

CityFHEPS آن ہوم  يڈٹائ یٹرننگ د يںم یسٹ يارک يوماه وہاں پر ادا کر سکتا ہے جہاں ن یکے اضاف يگيوںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک

 درکار ہو۔ يےکرده اہداف کو پورا کرنے کے ل يانب يںکے عنوان والے پالن م يسنيسل

 §10-07 .CityFHEPS کمرے۔ –رقم کا حساب کتاب  یک یگيادائ یاعانت ک ںيم ےيکرا یک 
)a ( جہاںCityFHEPS اصل  یکے وقت گهرانے ک یپروگرام کا زر تعاون منظور يکشر یکمره ہے وہاں پر، گهرانے کے اساس يونٹ یکPA 

گهرانے کے پہلے چار ماه کے  يںاعانت پروگرام م يںم يےکرا یک CityFHEPSاور، سوائے اس کے جو  يےہونا چاہ 50$ ياکا پناه گاه بهتہ 

رقم  یک يگیادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPSہے، ماہانہ  ياگ يافراہم ک يںم] يمتقس یضمن یک[ )c(07-10 يکشنس] اس[ يںسلسلے م

CityFHEPS کا زر  يکپروگرام کے شر یسے اس طرح کے اساس يںجس م ی،تک ہوگ 800$کے برابر،  يہاصل ماہانہ کرا يےکے ل يونٹ یک

 تعاون منہا ہوگا۔

)b] (فراہم کرده کو چهوڑ کر،  يںم 10-09 يکشنس] يکشنس] [اس باب کےCityFHEPS کے وقت  يدجدت يگياں،ادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک

 ۔یہوں گ يںنہ يلسے قطع نظر تبد يےاصل کرا يےکے ل CityFHEPSاور  يے،ماہانہ کرا يادهسے ز يادهز ی،ساخت، آمدن یتک گهرانے ک

)c (\]CityFHEPS ،يونٹ HRA ادا کرے گا، سوائے اس کے کہ اگر گهرانے کو پناه گاه بهتہ مل ہو  يہماکان مالک کو پہلے چار ماه کا پورا کرا

 یاس ضمن] ادا کرے گا۔ يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPS يےماه کے ل يناور اگلے ت يہپہلے ماه کا پورا کرا HRAرہا ہے تو، 

مکان مالک کو درج  HRAپر جو کمره پر الگو ہونا ہے،  یمنظور یاس گهرانے ک يےاعانت کے ل يںم يےکرا یک CityFHEPSباب کے تحت 

 :کرے گا يگياںادائ يلذ
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کا  PAسے  يںادا کرے گا جس م يہپہلے ماه کا کرا يںمعمول کے کورس م HRAره رہا ہو وہاں،  يںرہائش گاه م یجہاں گهرانہ اپن) 1(

 پناه گاه بهتہ منہا ہوگا۔ یکوئ
کا پناه  PAکہ گهرانے کو  يہادا کرے گا، اّال  يہپہلے چار ماه کا پورا کرا HRAمنتقل ہو رہا ہو وہاں،  يںرہائش م یجہاں گهرانہ نئ) 2(

اعانت  يںم يےکرا یک CityFHEPS يےماه کے ل يناگلے ت يزن يہپہلے ماه کا پورا کرا HRA يں،صورت م يسیگاه بهتہ مل رہا ہو، و

 یکس یمکان مالک ک يےوصول کرنے کے ل يہکرا يشگیصرف پہلے ماه کا پ HRAادا کرے گا۔  مذکوره باال کے باوجود،  يگياںادائ یک

 سہولت بہم پہنچائے گا۔ يںدرخواست م
\)d (]،يکشنس، ]س کے بعد c(07-10( کرنے کے بعد،  يگياںکرده ادائ يانب يںمHRA  ہر ماه براه راستCityFHEPS اعانت  يںم يےکرا یک

 ہو۔   يابفنڈنگ دست يےگهرانہ اہل رہے اور پروگرام کے ل يکہمکان مالک کو ادا کرے گا تاوقت يگياںادائ یک
 

 ۔یبحال اور ديتجد: 10-08§ 
)a (باب کے تحت یاس ضمن فراہم کرده کو چهوڑ کر، يںم 10-11 يکشنسکے لحاظ سے،  يابیدست یفنڈنگ ک CityFHEPS يںم يےکرا یک 

 :تقاضوں کو پورا کرتا ہو يتیمسلسل اہل يلاگر وه درج ذ یملے گ يدچار ساالنہ تجد یاعانت ک یاعانت پانے والے گهرانے کو اس طرح ک

 سے متجاوز نہ ہو؛ يصدف 250کے  FPL یآمدن یکل مجموع یگهرانے ک) 1(

 کرتا ہو؛ اور يلتعم یتقاضوں کگهرانہ ٹهوس حد تک پروگرام کے ) 2(

] اس باب کے[ ياتها،  ياگ يامنظور ک يںشروع م] يںانہ[ يےرہتا ہو جس کے ل يںم يونٹاس  یک CityFHEPSگهرانہ بدستور ) 3(

 ہو۔ ياکو منظور ک یمنتقل يںم يونٹ یکمشنر نے نئ] ،[کے مطابق 10-10 يکشنس] يکشنس[

)b (يں،بروئے کار النے م يدکرتا ہو وہاں، کمشنر صوابد يںنہ يلتعم یتقاضوں ک جہاں گهرانہ ٹهوس حد تک پروگرام کے CityFHEPS 

 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوکر سکتا ہے اگر گهرانہ ن يدتجد یشرکت ک یگهرانے ک يںپروگرام م] پروگرام[\

 معقول وجہ ثابت کر دے۔ یک یناکام يںم يلتعم یسے ہم آہنگ، پروگرام کے تقاضوں ک 351.26

)c (شرط کے ساته،  یک يابیدست یفنڈنگ کCityFHEPS اعانت پانے والے گهرانوں کو  يںم يےکرا یکCityFHEPS اعانت  يںم يےکرا یک

کے تقاضے مسلسل )] a( يمتقس یضمن یک[ )a(08-10 يکشنس] اس[اگر وه  یموصول ہوگ يدساالنہ تجد یسال کے بعد اضاف يںان کے پانچو يںم

 :پورا ہوتا ہو يارمع يکسے ا يںم يلکے وقت، درج ذ يدپورا کرتے ہوں اور، اگر تجد

 اس سے زائد ہو۔ ياسال  60عمر  یممبر شامل ہو جس ک يساا يںگهرانہ م) 1(

 :ممبر شامل ہو جس کو يساا يںگهرانہ م) 2(

)A (ياہوں؛  یمراعات ملت یک یمعذور یوفاق 

)B (ماہانہ  یاعادPA مراعات کے  یک یمعذور یپر وفاق يادبن یک یبند معذور يزدستاو یہو اور ان کے اپن یگرانٹ ملت یک

 ہو؛ ياگ ياک ينطور پر اہل کے بطور تع یامکان يعےکمشنر کے ذر يےل

اس پروگرام کے تحت  يدحاالت کو چهوڑ کر، تجد یمعمول يربرقرار رکهے۔ غ يتگهرانہ اہل يکہمعقول وجہ موجود ہو تاوقت یک يدتجد) 3(

 يلتعم یک يوںذمہ دار یاپن] ،[کے بموجب )e(12-10 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے[جنہوں نے  یہوگ يںنہ يابان گهرانوں کو دست

 يلنجز،صحت کے چ یصحت اور ذہن: گے يںعوامل پر غور کر يلکمشنر درج ذ يںکرنے م ينحاالت کا تع یمعمول يرہو۔ غ یک يںنہ

 حاالت۔ يگرگهرانے کے کنٹرول سے ماوراء د ياکوشش،  یکرنے ک يککو ٹه یغلط ياں،غلط یک DSS] خدمات یسماجمحکمہ برائے [

)d (باب کے تحت یاس ضمنکے ساته،  يابیدست یفنڈنگ ک CityFHEPS ہے تو، اسے اختتام سے  یہوت يںنہ يدتجد یاگر گهرانے ک يےکے ل

کے  يدتجد یک CityFHEPS باب کے تحت یاس ضمنوقت  يتےدرخواست د يےکے ل یجا سکتا ہے اگر گهرانہ بحال ياسال کے اندر بحال ک يکا

 يےکرا یک CityFHEPSاگر گهرانہ کو کم از کم پانچ سال تک  ياہو،  ياگزر گ يادهسال سے ز يکتقاضے پورا کرتا ہو۔ اگر اختتام کے بعد سے ا
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باب کے  یاس ضمنہو تو گهرانہ صرف معقول وجہ سے  ياگ ياسے ختم کر د CityFHEPS باب کے تحت یاس ضمناعانت ملنے کے بعد  يںم

 بحال کروا سکتا ہے۔ CityFHEPSاپنا  تحت

 )]e (کے بموجب  11-10 يکشناگر گهرانے کو اس باب کے سCityFHEPS اسے  ياہو  ياگ يامنتقل کر د يںمLINC VI پاته وے ہوم گراموں  يا

وه  یجس وقت شرکت ک يںپاته وے ہوم پروگراموں م يا LINC ،LINC VI ،CITYFEPS ،SEPSہو تو، گهرانے نے  ياگ يامنتقل کر د يںم

 CITYFEPS ،LINC VIشمار ہوگا، سوائے اس کے کہ  يںکے ضمن م يدتحد یطے شده پانچ سال ک يںم) a( يمتقس یضمن یک يکشنوقت اس س

شرکت کے موجود سال کے آغاز کے بعد دس  یگهرانے ک يںاس طرح کے پروگراموں م يےپاته وے ہوم سے منتقل ہونے والے گهرانوں کے ل يا

 يںم يےکرا یک CityFHEPSجائے گا۔ تاہم، اگر  ياک يںگهرانے کے موجود سال کا لحاظ نہ يںماه سے کم ہو تو، اس طرح کے پروگراموں م

زائد مدت کے بعد  ياشرکت گهرانے کے موجوده سال کے آغاز سے دس ماه  يںپاته وے ہوم م يا CITYFEPS ،LINC VI يگياںادائ یاعانت ک

 پورے سال کے بطور شمار ہوگا۔ يکشرکت کا گهرانے کا موجود سال ا يںہے تو پهر اس طرح کے پروگراموں م یشروع ہوت

)](ef)] (  ينکا تع يتاہل یگهرانے ک يےکے ل يدشرکت کے ہر سال کے اختتام پر تجد یگهرانے ک يںپروگرام م باب کے تحت یاس ضمنکمشنر 

 يا 10-06 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے[سے پہلے، کمشنر حسب اطالق  يدکے ساته مشروط ہوگا۔ ساالنہ تجد يابیدست یکرے گا، جو فنڈنگ ک

] يکشنس] [اس باب کے[کا دوباره حساب کتاب کرے گا۔  يگيوںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPS یگهرانے ک] ،[کے بموجب 07-10

 يادهسے ز يادهز ی،ساخت، آمدن یگهرانے ک يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPSفراہم کرده کو چهوڑ کر،  يںم 10-09 يکشنس

 يںنہ يلکے عرصے کے دوران تبد يدسالہ تجد يکسے قطع نظر،  يليوںتبد یہونے وال يںم يوںاصل کرا يےکے ل CityFHEPS يا يوں،ماہانہ کرا

 ۔یہوگ
 

 §10-09 CityFHEPS سے  ديتجد ايرک جانا،  اںيگيادائ یاعانت ک ںيم ےيکرا ڈجسٹمنٹس،يا ںيرقم م یک یگيادائ یاعانت ک ںيم ےيکرا یک
 پہلے پروگرام کا اختتام۔

)a (کالئنٹ کا زر تعاون گهٹ جائے  يادیہو جائے جس سے گهرانے کا بن يلتبد يںانداز م يسےا یآمدن یدرخواست پر، جب گهرانے ک یگهرانے ک

رقم  یک يگیادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPSکے مطابق  10-07 يا 10-06 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے[گا، کمشنر حسب اطالق 

 کا دوباره حساب کتاب کرے گا۔

)b ( گهرانے کاPA اس طرح کہ  يں،صورت م یسے پہلے بڑه جانے ک يدکا پناه گاه بهتہ تجدCityFHEPS يگیادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک 

 يےکرا یک CityFHEPSہو، بڑه جائے تو  يادهز یسے، جو به يہکرا يادهسے ز يادهز ياگهرانے کے اصل  يزانکے پناه گاه بهتہ کا م PAاور 

کے کمتر حصہ کے  يہکرا يادهسے ز يادهز ياکے پناه گاه بهتہ اور اصل  PAگهرانے کے  يہاس طرح کم کرے گا کہ  HRAرقم کو  یاعانت ک يںم

 کا فرق برابر ہو۔ يچب

)c ( کمشنرCityFHEPS کو بند کر سکتا ہے اگر يگيوںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک: 

 ہے؛ يتاچهوڑ د يونٹ یک CityFHEPSگهرانہ  )1( 

نام ہو جاتا ہے، جس پر گهرانے  يںکرنے م يلتعم یکرده تقاضوں ک يانب يںم 10-14 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے[مکان مالک  )2(

 يا؛ \]ہے یمل سکت[ یمنظور يےکے ل یمنتقل] ،[کے بموجب 10-10 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے[کو 
 يگياںہے، اور ادائ یشرکت ختم ہو جات یگهرانے ک يںم CityFHEPS] ،[کے بموجب) e(13-10 يکشنس] يکشنس] [اس باب کے) [3(

 ۔يںہ یرہت يںنہ یجار

)d (CityFHEPS اس باب کے[ہے جہاں کمشنر طے کرتا ہے کہ گهرانہ  یجا سکت یسے قبل ختم ک يدشرکت تجد یگهرانے ک يںپروگرام م [

 ہے۔ يااس سے انکار کر د ياناکام رہا ہے  يںکرنے م يلتعم يرمعقول وجہ کے بغ یطے کرده تقاضوں ک يںم 10-12 يکشنس] يکشنس[
 

 ۔اںيمنتقل 10-10 §
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)a( باب کے تحت یاس ضمن CityFHEPS ہو سکتا اور  يںمنتقل نہ يںرہائش گاه م یشرکت کر رہا گهرانہ نئ يںپروگرام مCityFHEPS 

 یحاصل ہو۔ اس گهرانے کو اس طرح ک یمنظور يشگیپ یرکه سکتا ہے، سوائے اس کے کہ کمشنر ک يںبرقرار نہ يتاہل يےپروگرام کے ل

سے ماوراء حاالت کے سبب وه  ياراگر گهرانے کے دائره اخت يکہبشرط يے،چاہ ينیمنتقل ہونے سے پہلے حاصل کرل يںرہائش م ینئ یمنظور

درخواست پر غور کر سکتا  يےکے ل یکے بعد منظور یحاصل کرنے سے قاصر ہو تو کمشنر منتقل یمنظور یسے قبل اس طرح ک یگهرانہ منتقل

 ہو۔

(b) يزکہ وه گهرانہ کمرے کا ل يہمنتقل ہو رہا ہو، اّال  يںکمرے سے اپارٹمنٹ م يکاس وقت عطا کرے گا جب گهرانہ ا یمنظور یک یکمشنر منتقل 

سے  يزپروگرام کو ل يکلک شرکہ مکان ما يہ يا يےچاہ یکرن ينمعقول وجہ متع یک یتو منتقل يااس گهرانے کو  يںصورت م يسیتوڑ رہا ہو، و

عطا کرے  يںصرف اس صورت م یمنظور یک یمنتقل يںمکان سے دوسرے مکان م يککمشنر ا يں،حاالت م یسبه يگرکرنے پر آماده ہو۔ د یبر

 يےرہائش گاه کے ل یوال يےکرا يادهرہائش گاه سے ز يہحال یمعقول وجہ موجود ہے۔ اگر مطلوبہ منتقل یک یثابت کردے کہ متنقل يہگا کہ وه گهرانہ 

 ۔یکے ساته مشروط ہوگ يابیدست یفنڈنگ ک یہے تو منظور

)c ( اگر کمشنر نےCityFHEPS ہے تو، کمشنر  ياکو منظور کر ل یمنتقل يںم يونٹ ینئ یکCityFHEPS یک يگیادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک 

سال  يکسے ا يختار یکے معاہدے کے نفاذ ک يےکرا يا يزل يےکے ل يونٹ ینئ یک CityFHEPSرقم کا دوباره حساب کتاب کرے گا اور وه رقم 

کے  يونٹ ینئ یک CityFHEPSہے۔ اگر  ياگ يافراہم ک يںم 09-10 يکشنس] يکشنس[\] اس باب کے[سوائے اس کے جو  ی،ہو گ يںنہ يلتک تبد

ہے تو  يںنہ يادهشروعات کے بعد دس ماه سے ز یسال ک يہشرکت کے اس گهرانے کے حال يںنفاذ پروگرام م يختار یکے معاہدے ک يےکرا يےل

کو نئے سرے سے شروع ہوگا۔  يختار یکے معاہدے کے نفاذ ک يےسال اس طرح کے کرا يہاس گهرانے کا حال يںپروگرام م CityFHEPSپهر 

  ہے  يادهشروعات کے بعد دس ماه سے ز یکسال  يہاس گهرانے کے حال يںنفاذ پروگرام م يختار یکے معاہدے ک يےکرا يےرہائش گاه کے ل یاگر نئ

 يختار یکے نفاذ ک يےکا عرصہ اس طرح کے کرا يدتجد یاہل ہے تو پهر اس گهرانے ک يےکے ل يدتجد يںپروگرام م CityFHEPSاور وه گهرانہ 

 کو شروع ہوگا۔

 

جا  ايشامل ک 11-10 کشنيس اين کيجاتا ہے اور ا ايکو رد ک 11-10 کشنيکے س 10کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  ارکي ويآف ن یسٹ.  9§ 
 :پڑها جائے وںيرہا ہے جس کو اب 

 پاته وے ہوم مال ہے۔ اي Bباب  یضمن LINC ،SEPS ،CITYFEPS ،CityFHEPSقبل  ںيگهرانہ جس کو از 11-10§ 
اس باب  ايپاته وے ہوم پروگرام سے،  اي LINC ،SEPS ،CITYFEPS ںيپروگرام م CityFHEPSکرده  انيب ںيباب م یاگر گهرانہ اس ضمن

گهرانے نے جتنے وقت تک شرکت  ںيپروگرام سے منتقل ہوا ہے تو، اس طرح کے پروگراموں م CityFHEPSکرده  انيب ںيم Bباب  یکے ضمن

 :ہوگا شمار ںيم ضمن کے حد سالہ پانچ کرده انيب ںيم) a(08-10 کشنيکے مطابق س ليوه ذ یک

)a (جو  ےيان گهرانوں کے لCITYFEPS ،CityFHEPS باب  یضمنB ،LINC VI شرکت  ںيپاته وے ہوم سے اس طرح کے پروگرام م اي

شرکت کے گهرانے  ںيکے وقت اس طرح کے پروگرام م یمنتقل ہوئے، منتقل ںيسال کے آغاز کے بعد دس ماه سے کم م ہيکے گهرانے کے حال

 جائے گا۔ ايک ںيسال کا لحاظ نہ ہيکے حال

)b (جو  ےيانوں کے لان گهرCITYFEPS ،CityFHEPS باب  یضمنB ،LINC VI شرکت  ںيپاته وے ہوم سے اس طرح کے پروگرام م اي

شرکت کے  ںيکے وقت اس طرح کے پروگرام م یمنتقل ہوئے تو، منتقل ںياس سے زائد م ايسال کے آغاز کے بعد دس ماه  ہيکے گهرانے کے حال

 جائے گا۔  ايپورا سال شمار ک کيسال کو ا ہيگهرانے کے حال
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ہے جس کو اب  یگئ یک ميترم ںيتک م 15-10سے لے کر  12-10 کشنيکے س 10کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  ارکي ويآف ن یسٹ.  10 §
 :پڑها جائے وںي

 گهرانہ کے تقاضے۔ 10-12§ 
)a( گهرانہ پر الزم ہے کہ: 

 معلومات فراہم کرے؛ اور يہبابت درست، مکمل اور حال یساخت ک يلواور گهر یآمدن )(1

سے  يادهرقم، ز یکے تکملہ ک يہکرا CityFHEPSشہادت اور  يزیحسب ضرورت معاون دستاو يےکرنے کے ل يقتصد یک يتاہل) 2(

 درکار معلومات فراہم کرے؛ اور يےکرنے کے ل ينمطلوبہ زر تعاون کا تع یکس يعہاور گهرانے کے ممبروں کے ذر يہ،ماہانہ کرا يادهز

b)(  گهرانے کو اپناCityFHEPS ہے۔ یجانے پر اتفاق کرنا ضرور يےکا تکملہ براه راست مکان مالک کو ادا ک يےکرا 

)c (ممبران جو  یگهرانے کے وه سبهPA يںانہ يںاہل ہ يےکے ل  ً  ہو۔ یملت PA الزما

)d (يا 8 يکشنمراعات، بشمول س یرہائش ياستیر يا یوفاق یطور پر کس یاگر گهرانہ امکان FHEPS اہل ہے تو،  يےکے لHRA درخواست  یک

 ۔يںجائے تو قبول کر ياک يشاور اگر پ يںدرخواست د يےمراعات کے ل یکہ اس طرح ک جا سکتا ہے ياتقاضا کسے ] پر الزم ہے[گهرانہ  پر،

)e ( گهرانہ پر الزم ہے کہCityFHEPS کا فرق ہر ماه مکان مالک کو ادا کرے،  يچکے ب يےرقم اور گهرانے کے کرا یاعانت ک يںم يےکرا یک

 يںم يےزر تعاون منہا ہے اور، اگر گهرانہ کرا یثالث کا کوئ يقادا کرده فر يںم یپناه گاه بهتہ اور مکان مالک کو واقع یکا کوئ PAسے  يںجس م

 ہے۔ یرپورٹ کرنا ضرور یک اتياجبقا یطور پر کمشنر کو کس یره جاتا ہے تو، اسے فور يچهےپ

)f ( اگر گهرانہCityFHEPS ہے۔ یطور پر کمشنر کو مطلع کرنا ضرور یسے منتقل ہو کر چال جاتا ہے تو گهرانے کو فور يونٹ یک 

)g (ہے۔ یطور پر کمشنر کو مطلع کرنا ضرور یتو گهرانے کو فور يںجاتے ہ يےک يشکے کاغذات پ یپروگرام کو بے دخل يکاگر شر 

\)]h (ہے۔ يزرور[ 

)](hi)] ( یشامل ہوسکت يڈٹسکر يکسمراعات اور ٹ یعوام يںفائل کرے جس کا وه گهرانہ حقدار ہے۔ اس م يےکے ل يتوںحما یگهرانہ ان تمام عمل 

 ۔)CCTC( يڈٹکر يکسٹ يئراور چائلڈ ک) CTC( يڈٹکر يکس، چائلڈ ٹ)EITC( يڈٹکر يکسپر ٹ یآمدن یگئ یکمائ يسےج يں،ہ

)](ij)] ( حسب ضرورت تمام  يےکام کرنے کے ل يںہونے کے ضمن م یبرقرار رکهنے اور خود مکتف یدار يہکرا یپروگرام ک يکگهرانہ کو شر

 ياتیمال ی،ثالث یدار ک يہمالک اور کرا يسمنٹ،جاب پل يںہے، جس م یکرنا اور تمام مناسب خدمات حاصل کرنا ضرور یمعقول اور مناسب کارروائ

کے  HomeBase یمقام ياخدمات برقرار رکهنا شامل ہے۔ گهرانہ اپنے نامزد خدمت فراہم کننده  يسیمخالف خدمات ج یدخل مشاورت اور بے

 حاصل کر سکتا ہے۔ يفرلزر يا اعانت يےدفتر سے ان خدمات کے ل

)](jk)] (  ياکمره SRO ان کا اراده] اس کا اراده[ہے اگر  یطور پر مطلع کرنا ضرور یپروگرام کو کمشنر کو فور يکوالے شر ينےپر ل يہکرا 

منتقل  يںاپارٹمنٹ م] ،[کے بموجب  10-10 يکشنس] يکشنس[شامل کرنے کا ہو اور  يںفرد کو گهرانے م یسال سے کم عمر کے کس 18] اٹهاره[

 ہے۔ الزمدرخواست کرنا  یک یمنظور یہونے ک

)](kl)] (  کے تحت  452.9 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوممبر کو ن یاگر گهرانے کے کسHRA پناه گاه  یک

 ہوا۔ يناس طرح کا تع يںم يجےتشدد کا مرتکب ہرگز شامل نہ ہو جس کے نت یخانگ يسےا يںہوا ہے تو گهرانے م يناہل ہونے کا تع يےکے ل

)](lm)] (  کے  یسٹ يگرگهرانہ بصورت دCityFHEPS مکمل طور پر  يںپروگرام کے اس کے بندوبست م ً  تعاون کرتا ہو۔ الزما
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 ۔یکارروائ یک لياپ یانتظام یک DSSجائزه کانفرنس اور  یک یجنسيا 10-13 §

a)( DSS یضمن[گهرانہ کا ممبر اس  ياپروگرام،  يکسابقہ شر ياموجوده  ين،درخواست دہنده، پناه گاه کا مک یکوئ جائزے کا حق۔ یکے انتظام 

 يا ی،ناکام یکوئ يںکرنے م یکارروائ يںکے التزامات کے نفاذ م باب] باب یضمن[اس  یاقدامات، ساته ہ يا ينتع یگئے کس يےکے تحت ک باب] باب

 یسماعت ک یانتظام یک DSS يا/جائزه کانفرنس اور یک يجنسیا يےکا جائزه کروانے کے ل یناکام يںکرنے م یکے ساته کارروائ یمعقول مستعد

 درخواست کر سکتا ہے۔

)b (جائزه کانفرنس۔ یک يجنسیا 

درخواست کرتا ہے  یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیفرد ا یاگر کوئ] ،[کے بموجب)] a( يمتقس یضمن یک[ )a(13-10 يکشنس] اس[ )1(

 کوشش کرے گا۔ یحل کرنے ک يںکرده مسائل کا جائزه لے گا اور انہ يشطور پر پ یرسم يرغ HRAتو 

 يجنسیدرخواست کر سکتا ہے۔ ا یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیا یبه يربغ يےدرخواست ک یسماعت ک یانتظام یک DSSفرد  یکوئ (2)

رکهے  يںدرخواست کرنے سے باز نہ یسماعت ک یانتظام یک DSS یکس يںفرد کو بعد م یدرخواست کرنا کس یجائزه کانفرنس ک یک

 گا۔

 يدہے، مز یدرخواست کرنا ضرور یجائزه کانفرنس ک يکا یک يجنسیکے بعد ساٹه دنوں کے اندر ا یکارروائ يا ينکرده تع يلنجچ) 3(

طور  یدرخواست الزم یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیسماعت کا وقت طے ہوتا ہے تو، ا یانتظام یک DSSاس شرط کے ساته کہ اگر 

 جائے۔ یپہلے ک یسے کاف يختار یپر طے شده سماعت ک

مذکور کے  يںم)] 2( يراگرافکے پ) c( يمتقس یضمن یک[ )2-10)(c)13 يکشنس] اس[درخواست  یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیا )4(

کے بعد ساٹه  يختار یجائزه کانفرنس ک یک يجنسیا يہوقت کا دوران يےدرخواست کرنے کے ل یسماعت ک یانتظام یک DSSمطابق 

 دنوں تک ہوگا۔

(c( DSS درخواست۔ یسماعت ک یانتظام یک 
ً درخواست  یسماعت ک یانتظام) 1( ڈاک،  يعہطور پر بذر یدرخواست الزم يریتحر یجائے۔ اس طرح ک یک يںشکل م يریتحر الزما

 طے کر سکتا ہے۔ يںکے نوٹس م يلاپ DSSکہ  يساجائے ج یذرائع سے ک يگرد يا يکس،ف ياذرائع  يکٹرانکال
 یسماعت ک یفراہم کرده کو چهوڑ کر، انتظام يںم)] 4( يراگرافکے پ) b( يمتقس یضمن یک[ )4-10)(b)13 يکشنس] اس[ )2(

 جائے۔ یکے بعد ساٹه دنوں کے اندر ک یکارروائ يا ينکرده تع يلنجطور پر چ یدرخواست الزم
(d) مجاز نمائنده۔ 

سماعت  ياکے تحت کانفرنس  يکشناجازت نامہ کو پورا کرنا ناقابل عمل ہو اس کو چهوڑ کر، جس فرد نے اس س يریجہاں پر تحر) 1(

 يںسماعت م یانتظام ياجائزه کانفرنس  یک يجنسیا یکے پاس کس يمتنظ ياکرنے کے خواہاں فرد  ینمائندگ یہے اس ک یدرخواست ک یک

 یطور پر ہون یاجازت الزم يریتحر یاس فرد ک يےکے ل يکهنےد يکارڈر يساور ان کا ک يےکرنے کے ل ینمائندگ یان ک] یاس ک[

  جانب سے  یک يلوک یکس يےسنبهال کر رکهنے کے ل يعہاجازت اس طرح کے فرد کے ذر يریتحر یاس طرح ک يکہبشرط يے،چاہ

اجازت  يریجانب سے تحر یک يلطرح کا مالزم وکمالزم کو مجاز نمائنده مانا جائے گا اگر اس  يککے ا يلوک يسےہے۔ ا يںمطلوب نہ

 بتاتا ہے۔ يںکے اجازت نامہ کے بارے م يلاس طرح کے وک يليفونٹ يعہکو بذر DSS يلاگر اس طرح کا وک ياکرتا ہے  يشپ

2)( DSS  یفرد ک یکس يںسماعت م یانتظام ياجائزه کانفرنس  یک يجنسیکو ا يمتنظ يافرد  یجانے پر کہ کس يےاطالع کر د يہکو 

جانب سے  یک DSSسماعت کے تعلق سے اس فرد کو  ياہے، اس طرح کے نمائندے کو کانفرنس  یہوئ یاجازت مل یکرنے ک ینمائندگ

 ۔ینقول موصول ہوں گ یمراسلت ک یمرسلہ سبه

)e( ]۔مسلسل اعانت] رکهنا یامداد جار 
 يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPSرتا ہے کہ درخواست ک یک يلاپ یانتظام یک ينپروگرام اس تع يکشر یاگر کوئ (1)

کے وقت  ينتع يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPSپروگرام کو  يکتو اس طرح کے شر يںہ یبند کرن ياکم، پابند، معطل 
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کے )] l( يمتقس یضمن یک[ )l(13-10 يکشنس] اس[نافذ العمل رقم کے لحاظ سے تب تک مسلسل پاتے رہنے کا حق ہے جب تک 

 :يکہنہ ہو جائے، بشرط یجار يصلہسماعت کا ف] ،[بموجب

(A) درخواست  یک يلاپ یجانے سے دس دنوں کے اندر انتظام يےکا نوٹس سپرد ڈاک ک ينپروگرام اس طرح کے تع يکشر

 کرتا ہے؛ اور

(B) ہے۔ یپر مبن یکے دعو ينحقائق سے متعلق غلط تع يا يوٹيشنغلط کمپ يلاپ 

ہے جب  يںحق نہ یکوئ يںکا اس صورت م يگیمسلسل ادائ یاعانت ک يںم يہکرا یک CityFHEPS] ،[کے بموجب يمتقس یاس ضمن  (2)

 کا ہو۔ يلیتبد يںقانون م یوفاق يا ياستیر ی،مقام ياکا،  يسیپال ياقانون  یوفاق يا ياستیر ی،سے متعلق پورا معاملہ مقام يلاپ

)3 (CityFHEPS جب یگ يںرکه يںنہ یکے اجراء کو مسلسل ملتو يصلےسماعت کے ف يگياںادائ یاعانت ک يںم يہکرا یک: 

)A (رکهنے کے اپنے حق سے رضاکارانہ طور پر دستکش ہو  یاعانت جار یطور پر اس طرح ک يریپروگرام تحر يکشر

 ياہو؛  ياگ

(B) ہو۔ يںمعقول وجہ نہ یاور اس کے پاس حاضر نہ ہونے ک ہوہوتا  يںحاضر نہ يںسماعت م یپروگرام انتظام يکشر 

درخواست کرتا ہے تو،  یک يلاپ یاضاف یکس] ،[کے بموجب)] m( يمتقس یضمن یک[ )m(13-10 يکشنس] اس[پروگرام  يکاگر شر )4(

CityFHEPS جب تک  یگ يںتوں رہ یکے اجراء کے بعد اس وقت تک جوں ک يصلےسماعت کے ف يگياںادائ یاعانت ک يںم يہکرا یک

 نہ ہوجائے۔ یجار يصلہف يریتحر يکا] ،[کے بموجب)] l( يمتقس یضمن یک[ )m(13-10( يکشنس] اس[

 

(f) درخواست کرنے والے فرد کو  یکے تحت سماعت ک يکشناس س نوٹس۔DSS يمیسے کم سے کم سات تقو يخمقرره تار یسماعت ک یانتظام 

ہو اور  يادرخواست کا خفتہ مسئلہ حل ہو گ یسماعت ک یکہ انتظام يہوقت اور مقام کا نوٹس فراہم کرے گا، اّال  يخ،تار یسماعت ک یدن پہلے انتظام

 ہو۔ یدرخواست واپس لے ل یسماعت ک یاس فرد نے اپن

(g) ان کے مجاز نمائندے کو اس کے  يادرخواست کرنے والے فرد  یکے تحت سماعت ک يکشناس س کا معائنہ۔ يکارڈر يسکCityFHEPS 

 يںکے مشموالت کا معائنہ کرنے کا حق ہے جنہ يکارڈوںو ر يزاتدستاو یموجوده ہو، اور ان سبه یفائل، اگر کوئ يسک یک پروگرام] پروگرام[

اس طرح کے فرد کو  HRAدرخواست کرنے پر،  يںشکل م يریتحر يا يليفونٹ يعہکا اراده ہے۔ بذر HRAاستعمال کرنے کا  يںسماعت م یانتظام

وه فرد  يںنقول فراہم کرے گا جنہ یک يزاتدستاو یاضاف يسیا یموجود کس يںم يتملک یک HRAنقول اور  یک يزاتدستاو یسار یاس طرح ک

پہلے  یسماعت سے کاف یانتظام يزاتدستاو یاس طرح ک HRAطلب کرتا ہے۔  ياکرنے کے مقاصد سے شناخت  ياریت يےسماعت کے ل یانتظام

 یجات یک يںدنوں سے کم وقت م یسماعت سے قبل پانچ کاروبار یدرخواست انتظام یک يزاتدستاو ی معاوضہ فراہم کرے گا۔ اگر اس طرح کبال

 سماعت کے وقت سے پہلے فراہم کرے۔ ینقول کم سے کم انتظام یک يزاتدستاو یپر الزم ہے کہ اس فرد کو اس طرح ک HRAہے تو 

(h) درخواست  یسماعت ک ياپر  يکتحر یاپن یان ک يا يعےسماعت کے ذر یسماعت معقول وجہ کے چلتے افسر برائے انتظام یانتظام ۔یبرخاستگ

 ہے۔ یجا سکت یدرخواست پر برخاست ک یک HRA ياان کے مجاز نمائندے،  ياکرنے والے فرد 

i)( سماعت کا انعقاد۔ یانتظام 

اور  ينےجائے گا جس کو حلف ل ياک يعہجانبدار افسر سماعت کے ذر يرغ يککے بحال کرده ا DSSسماعت کا انعقاد  یانتظام (1)

 یجانکار یذات يشگیپ یکوئ یسے متعلقہ حقائق ک یکارروائ يا ينکرده تع يلنجہوگا اور جس کو چ يارکرنے کا اخت یجار یطلب ۂپروان

 ۔یہوگ يںنہ
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ہوں  يںاصول الگو نہ یمتعلقہ اور ٹهوس شہادت قابل قبول ہوں گے اور شہادت کے قانون یسبه ی،ہوگ یرسم يرسماعت غ یانتظام) 2(

پر  يقتکرده حق يشپ یته یگئ یدرخواست ک یسماعت ک یانتظام يےجس کے ل يںکے سلسلے م ينسماعت اس خاص تع یگے۔ انتظام

 ۔یمسائل تک محدود ہوگ یاور قانون یمبن

 يزیدستاو يے،کرنے کے ل يشکے واسطے گواه پ يقتصد يے،کرنے کے ل يقد کو، تصددرخواست کرنے والے فر یسماعت ک (3)

درخواست کرنے کے  يہ يے،کرنے کے ل يشکرده شہادت کے برخالف شہادت پ يشپ يعہکے ذر HRA يے،کرنے کے ل يششہادت پ

 ياقونصل  يےکا معائنہ کرنے کے ل يزاتدستاو یکرده کس يشپ يعہکے ذر HRAکرے،  یجار یطلب ۂکہ افسر سماعت پروان يےل

 کروانے کا حق ہوگا۔ ینمائندگ يعہدوسرے نمائنده کے ذر

 ۔یجائے گ یک يارت ینقل حرف يریتحر يا يکارڈنگر يژوئلو يوآڈ يکارڈنگ،ر يوآڈ يکا یسماعت ک یانتظام (4) 

)j (۔یمنسوخ یدرخواست ک یسماعت ک یانتظام 

\](1( DSS ان کے مجاز نمائنده  ايدرخواست کرنے واال فرد  یکرے گا اگر سماعت ک اليدرخواست کو باطل خ یسماعت ک یانتظام

سے  ںياس کے مجاز نمائنده دونوں م ايہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وه فرد  ںيحاضر نہ ںيسماعت م یانتظام یبه یسے کوئ ںيدونوں م

 :ینے به یکس
(A) سماعت سے قبل  یانتظام ےيدرخواست کرنے کے ل یسماعت کا وقت دوباره طے کرنے ک یانتظامDSS  سے رابطہ

 ايہو؛  ايک
(B) دنوں کے اندر،  یميسے پندره تقو خيمجوزه تار یسماعت ک یانتظامDSS کو  خيہو اور مقرره تار ايسے رابطہ ک

 ہو۔ یمعقول وجہ فراہم کر د یحاضر نہ ہوپانے ک ںيسماعت م یانتظام
)2 (DSS ميتقس یاس کے مجاز نمائنده نے اس ضمن ايدرخواست کرنے والے فرد  یدرج کردے گا اگر سماعت ک پر لنڈريمقدمے کو ک 

 ]۔ہے ايکے تقاضوں کو پورا کر د) 1( راگرافيکے پ

 یسماعت ک یانتظام DSSدرخواست غائب ہونے پر،  یدوباره طے کرنے کے ک يڈولسماعت کا ش یانتظام یسے قبل ہونے وال يختار یسماعت ک

ہوتا ہے۔  تاہم،  يںحاضر نہ يںسماعت م یبه یسے کوئ يںان کے مجاز نمائنده دونوں م ياپروگرام  يککرے گا، اگر شر يالدرخواست کو باطل خ

DSS ان کے مجاز  ياپروگرام  يکدنوں کے اندر، شر يمیسے پندره تقو يخمجوزه تار یسماعت ک یپر درج کردے گا اگر، انتظام يلنڈرمقدمے کو ک

 ہو۔ یمعقول وجہ فراہم کر د یحاضر نہ ہوپانے ک يںسماعت م یکو انتظام يخہو اور مقرره تار ياسے رابطہ ک DSSنمائندے نے 

(k) اور  يںدائر کرده درخواست يںکاغذات اور سماعت کے سلسلے م یسبه ی،نقل حرف يریتحر يا يکارڈنگر یسماعت ک ۔يکارڈسماعت کا ر

 الزم آتا ہے۔ يکارڈسماعت کا مکمل اور جامع ر یطور پر انتظام یسے مجموع يصلےسماعت کے ف

)l(ہونا الزم ہے  يںشکل م يریتحر يصلہصادر کرے گا۔ ف يصلہف يکپر ا يادبن یک يکارڈطور پر سماعت کے ر یافسر سماعت کل ۔يصلہسماعت کا ف

ہوں تو، مذکور  یاگر کوئ يسياں،قابل اطالق قانون، ضوابط اور منظور شده پال يسےسماعت کے مسائل، متعلقہ حقائق اور ا یانتظام يںاور اس م

کرنا اور  يانوجوہات ب یک ينکے نتائج درج ہونا، تع يقتہونا، حق ینشاندہ یمسائل ک ينقابل تع يںم يصلےہے۔ ف يادبن یک يصلےجن پر ف يںچاہئ یہون

 ہے۔ یضرور يجناکو به HRA يےکرنے کے ل یمناسب ہونے پر، مخصوص کارروائ

 درخواست کی سماعت ميں فيصلے۔ یجائے گ يجیہو، به یکو اور ان کے مجاز نمائندوں کو، اگر کوئ يقفر يکنقل، ہر ا یک يصلےف) 1(

 شامل نوٹس تحريری کا کار طريق کے کرنے درخواست کی اپيل کی طرح اس اور حق کے کرنے اپيل مزيد نام کے فرد والے کرنے

 ۔ہوگا

 )2 (HRA ان  ياقانون  یمقام يا ی،جو وفاق ياسے متجاوز ہو،  يارہے جو افسر سماعت کے اخت يںکا پابند نہ يصلےسماعت کے اس ف

طور پر سماعت  یہے تو، کمشنر فور يںکا پابند نہ يصلےسماعت کے ف HRAکرتا ہے کہ  ينتع يہاصولوں کے برخالف ہو۔ اگر کمشنر 

 یہوگ يریاطالع تحر یوجوہات سے مطلع کرے گا۔ اس طرح ک یک ينسے اور تع يندرخواست کرنے والے فرد کو اس طرح کے تع یک

 ۔یمطلع کرے گ یجائزه کے حق سے به یاور وه اس فرد کو عدالت



 

29 
 

)m (۔يلاپ یاضاف 

موصول ہو  يہکو  DSS[ يکہہے بشرط یجا سکت یکمشنر کو د يںشکل م يریتحر يلاپ يکسے ماخوذ ا يصلےکے ف سماعت افسر (1)

جانب سے افسر سماعت کا  یک DSSمعرفت  یکار ک يقکرده طر يانب يںکے ہمراه آنے والے نوٹس م يصلےسماعت کے ف] ہے یجات

سماعت  يکارڈکرده ر يش۔ کمشنر کو پہے يتاکمشنر اسے وصول کر ل يںدنوں م یپندره کاروبار يادهسے ز يادهکے بعد ز يجنےبه يصلہف

دالئل پر مشتمل ہوگا جو درخواست  يریتحر يسےا ياشہادت،  يزیحلف نامے، دستاو یاور کس يصلےافسر سماعت کے ف يکارڈ،کے ر

 پروگرام جمع کرانا چاہتا ہو۔ يکشر يادہنده 

 یشہادت ک يزیدستاو یکس یہوئ یجمع کرائ یک HRA يا] اور[پروگرام  يکشر يااور درخواست دہنده  يکارڈکمشنر سماعت کے ر )2(

 صادر کرے گا۔ يصلہف يریتحر يکپرا يادبن

 يکہر ا يت،نوٹس سم يریجائزه کے حق کے تحر یپروگرام کے نام عدالت يکشر يانقل، درخواست دہنده  یک يصلےکے ف کمشنر )3(

 ۔یجائے گ يجیہو، به یمجاز نمائندے کو، اگر کوئ یکو اور ان کے کس يقفر

پر واجب العمل ہوتا ہے  HRAاور  یحتم يصلہصادر کرده کمشنر کا ف] ،[کے بموجب يلکے تحت اپ يکشنہو جانے پر، اس س یجار (4)

 ہے۔ یہونا ضرور يلتعم یاس ک يعہکے ذر HRAاور 

 

 مکان مالک کے تقاضے۔ 10-14§ 
 

)a (CityFHEPS اقرار نامے پر دستخط کرنے والے مکان مالک  يگرکے د يےکرا يا يزاعانت پانے والے گهرانے کے ساته ل يںم يےکرا یک

 یسے زائد کوئ يسمعقول ف يا يہکرده کرا ينمتع يںکے اقرار نامے م يہکرا يا يزسے قطع نظر، ل يلیتبد یکس یہونے وال يںساخت م یکو، گهرانے ک

 ہے۔ ياگ ياوصول کرنے سے ممنوع قرار د يارقم طلب کرنے، درخواست کرنے، 
)b ( جبHRA  ماہانہCityFHEPS اور ماہانہ  يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یکPA يگياںادائ یکے پناه گاه بهتہ ک )ماه کے ) ہو یاگر کوئ

کو  يگيوںالتزام سے قطع نظر، ان ادائ یکس يںم يزکے ل يونٹ یک CityFHEPSکرتا ہے تو، اس کے برخالف  یجار یپور یک یدن پور یآخر

 جاتا ہے۔ يابروقت ادا شده تصور ک يںکے ضمن م يےکے کرا يونٹ یک CityFHEPS يےاس ماه کے ل

 )c ( ہے کہ  الزمپر ] جاتا ہے ياسے تقاضا ک[مکان مالکوںHRA اور وه کالئنٹ  يںکے بدلے قبول کر يپازٹڈ يکيورٹیواؤچر کو نقد س يکيورٹیس

 کر سکتے۔ يںطلب نہ يکيورٹیس یاضاف یسے کوئ
)d ( مکان مالکوں کوHRA يںمنتقل ہرگز نہ يںم يونٹ یسے دوسر يکگهرانے کو ا يرکے بغ یمنطور يریتحر يشگیپ یاور گهرانہ دونوں ک 

 ۔يےکرنا چاہ
)e ( دنوں کے اندر  یکاروبار 5علم ہونے سے  يہمکان مالکوں کوHRA رہتا ہے  يںاب نہ يںم يونٹہے کہ گهرانہ اس  یضرور يناکو مطلع کر د

 ہے۔ یجا رہ یاعانت الگو ک يںم يےکرا یک CityFHEPS يںجس کے ضمن م
)f (دنوں کے  یکاروبار 5ہے تو، مکان مالک کو  یشروع ہوت یکارروائ یقانون یکوئ یکو متاثر کرنے وال یدار يہکرا یپروگرام ک يکاگر شر

 ہے۔ یکو مطلع کرنا ضرور HRAاندر 
)g ( ،طور پر  یہے تو مکان مالکوں کو فور یہوت يلتبد یکمپن ينيجمنٹم یکمتعلقہ احاطوں  يااگر مکان مالک، متعلقہ احاطوں کا مالکHRA  کو

 ہے۔ یمطلع کرنا ضرور
)h ( اگر گهرانہCityFHEPS يےره رہا تها اس وقت کے ل يںنہ يںم يونٹرہتا ہے تو، گهرانہ جس مدت کے دوران  يںاب نہ يںم يونٹ یک HRA 

 ہے۔ یواپس کرنا ضرور يگياںادائ یجانب سے کوئ یک
)i (ياسے  یغلط يدبال تحد يکنبشمول ل يگياں،فاضل ادائ یمکان مالکوں کو کوئ CityFHEPS يعہمکان مالک کے ذر يںپروگرام کے سلسلے م 

 ۔ہے یطور پر واپس کرنا ضرور یکو فور یشده رقوم سٹادا  يںم يجےنامکمل معلومات کے نت ياجمع کرده غلط، گمراه کن 
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)j (شرکت  يںاعانت پروگراموں م يںم يےکے کرا یکے مدنظر سٹ یخالف وز یبه یک یسے کس يںمکان مالکوں کو مکان مالکوں کے تقاضے م

مکان مالک کو نوٹس دے گا اور مکان  HRAڈالنے سے پہلے،  يںفہرست م یجا سکتا ہے۔ مکان مالک کو نا اہل ک ياکرنے سے ممنوع قرار د

 موقع فراہم کرے گا۔ يکطور پر اعتراض کرنے کا ا يریتحر يےمالک کے ل
 

 التزامات۔ یاضاف 10-15 §

)a (CityFHEPS یجا سکتا ہے سوائے اس کے کہ کمشنر ک يامال يںکے ساته نہ یسبسٹڈ یک يےکرا يگرد یاعانت کو کس يںم يےکرا یک 

 یک CityFHEPSسوائے اس کے کہ ] يکنل[کو مالنا قابل عمل ہو اور قانون کے برخالف نہ ہو،  يزہو جہاں سبسڈ یہوئ یمل یمنظور يشگیپ

کے پناه گاه بهتہ کے ساته  PAفراہم کرده ] ،[کے بموجب 352.3 يکشنکے س 18ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يوکو ن اعانت يںم يےکرا

ہو  ياگ ياپروگرام کے بموجب منجمد کر د DRIE يا SCRIEجا سکتا ہو جس کو  ياالگو ک يںکے ضمن م يےاور اس کراجا سکتا ہو  يااستعمال ک

 اہل ہو۔ يےپروگرام کے ل CityFHEPS يگرجہاں گهرانہ بصورت د

)b (۔ تاہم، پناه گاه کا عملہ يںکرنے کے ذمہ دار ہ ینشاندہ یرہائش ک یامکان يندرخواست دہندگان اور پناه گاه کے مکHRA  اورDHS پناه گاه  یک

 یک CityFHEPSجن کو ] جو[ يگراور د ينان کو اعانت فراہم کرے گا۔ اس کے عالوه، پناه گاه کے مک يںتالش م یرہائش ک یک ينوںکے مک

 جائے گا۔ ياکا خط فراہم ک يداریکا خر CityFHEPS يںہو انہ ياگ ياطور پر اہل پا یامکان يےاعانت کے ل يںم يےکرا

)c (HRA فہرست انتظار  يکاCityFHEPS ]رکهے گا۔ يںسنبهال کر نہ يےکے ل پروگرام] پروگرام 

)d (کے تحت يکشناس س[ يںجنہ ی،رقم کے لحاظ سے محدود ہوگ یفنڈنگ ک يابتعداد دست یاہل افراد ک يسےگهرانے کے ا [CityFHEPS یک 

 ہے۔ یمل سکت یمنظور يےاعانت کے ل يںم يےکرا

 )e (رکهنے والے  يزل يےکے ل يونٹضوابط کے ساته مشروط  یسرکار يںکے سلسلے م يوںنفاذ کو قابل اجازت کرا يخاس اصول کے تارLINC 

VI کو  يککے شر پروگرامCityFHEPS یوفاق يا ياستیر ی،مقام يےطے کرنے کے ل يےکرا يرکے بغ یجانبدار يںم يتاہل یان ک يےکے ل 

 ۔یاجازت ہوگ یقبول کرنے ک يدتجد یک يزشرح سے اپنے ل يافتہادارے سے اجازت  یسرکار یمجاز کس يعےقانون کے ذر

)f (CityFHEPS ]مناسب  يںم يونٹيزکم یجائے گا جو ان ک يجاشامل گهرانوں کو ان خدمت فراہم کنندگان کے پاس به يںم پروگرام] پروگرام

 گے۔ يںاعانت کر یان ک يںخدمات سے رابطہ قائم کرنے م

)g ( اگرCityFHEPS ]يےشرکت کرنے کے ل يںم پروگرام] پروگرام HRA يباتترغ یکرتا ہے تو، اس طرح ک يشپ يباتمکان مالکوں کو ترغ 

تحت کے  8 يا 7اس ٹائٹل کے باب  يا CityFHEPS] ،FHEPSدار کو  يہجہاں پچهلے کرا یہوں گ يںنہ يابدست يےکے ل يےکے کرا يونٹاس 

 یک يزل يسےمعقول وجہ بتا سکا ہو، ج یکرنے ک يںنہ يدتجد یدار ک يہکہ مکان مالک اس طرح کے کرا يہاّال  ی،ته یمل رہ] اعانت، يںم يےکرا

کرنے کے ارادے،  يںنہ يددار کو تجد يہجب تک مکان مالک کرا یملے گ يں۔ معقول وجہ عام طور پر تب تک نہیمکرر خالف ورز يا ينسنگ

 نوٹس نہ فراہم کرے۔ يریدن کا تحر 30وجہ کا  یک يدبشمول عدم تجد

)h (التزامات کے باوجود،  یدرج کس يںاس کے برخالف اس باب مHRA کر سکتا  يشپ يگياںکے مکان مالکوں کو ادائ يونٹسپر ان  يدصوابد یاپن

 يارک يون”)/HPD(“ يولپمنٹڈ ينڈا يزرويشنڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پر یسٹ يارک وين[کے بموجب  يزدستاو یجلت یملت يامعاہده  یہے جو انضباط

ان  HDC يا HPD يےبک کے ساته مشروط ہو، جس کے ل ينڈہ يٹنگکے مارک HDC [(”HPD/HDC(“ يشنکارپور يولپمنٹہاؤسنگ ڈ یسٹ

 یجا رہا ہو، جہاں اس طرح ک يامنظور ک يےاس کے ل ياسے بهرنا مطلوب ہو  يمليزف يااس کے بعد بے گهر افراد  ياجگہ  یک یکو الٹر يونٹس

درکار ہوں۔ ان  يےکے ل یتالف یفرق ک يچکے ب يہکرا یاور انضباط يہکرا يادهسے ز يادهکے ز CityFHEPSکے تحت  05-10 يکشنس يگياںادائ

 یابتدائ یدرخواست ک یک CityFHEPSسطح، بشمول  یک يےکرا يادهسے ز يادهکرده ز يانب يںم 05-10 يکشنس يہکا کرا يونٹ يں،صورتوں م

 کر سکتا ہے۔ يںسے تجاوز نہ يہکرا یانضباط يکنکے وقت سے تجاوز کر سکتا ہے، ل یمنظور

)i (سگے ،یپوت پوتا ،یداد دادا بچہ، اليسوت ن،يوالد لےيسوت بچہ، ن،يوالد پارٹنر، لويگهر ات،يح کيشر یک/ممبر کے یمکان مالک گهرانے کے کس 

 ۔ہے سکتا جا ايک درگزر سے تقاضے اس سے وجہ معقول۔  سکتے ہو ںينہ یبهائ سگے لےيسوت اي بہن، یبهائ
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 :پڑها جائے يوںہے جس کو اب  یگئ یک يمجوڑ کر ترم Bباب  يان يکا يںم 10کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  يارک يوآف ن یسٹ  .11§ 
 

 

 Bباب  یضمن
CITYFHEPS  :اعانت يںم يےکرا یپر مبن يکٹپروج 

 

 ۔ونٹسي یک Bباب  یضمن 16-10§ 
 

)a) HRA باب  یکو ضمن يونٹس یمخصوص رہائش يںم یسٹ يارک يونB باب  یاس ضمن يںکے بطور نامزد کرے گا جن کے ضمن م يونٹس یک

 يعےفراہم کنندگان کے ذر یمنفعت يرکے بموجب غ يکوںکے ساته ٹه یسٹ يونٹس یک Bباب  یہے۔ ضمن یاعانت الگو ہو سکت يںم يےکے تحت کرا

 يںم) a(04-10 يکشنس يا) 10-(1)(a)03-6)جائے گا جو  ياکو ہدف بنا یپناه گاہوں کے اندر اس مخصوص آباد یک DHSاور  یگ يںجائ یچالئ

ٹهوس تعداد پر مشتمل ہو  يکا یک يونٹس يںعمارت م یکس ياعمارت پر  یپور يکا يونٹس یک Bباب  یگے۔ ضمن يںمذکور تقاضوں کو پورا کر

 يادبن یثابت شده سطح ک یک ياقتل يمیمقام اور تنظ يائیجغراف ياقت،ل یکو عوامل بشمول فراہم کننده ک يونٹس یک Bباب  یضمن HRA۔ يںہ یسکت

 پر نامزد کرے گا۔  يادبن یمفاد ک ينکے بہتر ينوںکے مک یپر، اور سٹ
)b (باب  یضمنB باب  یضمن ياتو قبضہ کا معاہده  ياداران کے پاس  يہکے کرا يونٹس یکB سے  يںم يزمستحکم ل يہکے فراہم کننده کے پاس کرا

 ياکے کمتر کے برابر ہوں گے  يہکرا یقانون يےکے ل يونٹگے اور  يںجائ يےطے ک يعہکے ذر يکےٹه يےہے۔ کرا یہونا ضرور يکا یکوئ

 ۔ہوگا يہکرا يادهسے ز يادهطے کرده ز يعہکے ذر HRAکے بموجب  10-05 يکشنس

)c (باب  یضمنB باب  یکے فراہم کنندگان کو ضمنB ہے۔ یکرانا ضرور ابيسروسز دست جمنٹينيم سيداروں کو ک ہيکے کرا ونٹسي یک 

 

 ۔تياہل یابتدائ 17-10§ 
 يا )1-10)(a)03(- )6 يکشنگهرانے کو س يے،سال کا اہل ہونے کے ل یاعانت کے ابتدائ يںم يہکرا یک CityFHEPSباب کے تحت  یاس ضمن

ہونا اور  يادرخواست د يےکے ل يونٹ یک Bباب  یسے حوالہ موصول ہونے کے بعد، ضمن HRAکے تقاضے پورا کرنا، اور  )a(04-10 يکشنس

 ہے۔  یقبول شده ہونا ضرور يںاس م
 

 §18-10 CityFHEPS رقم کا حساب کتاب۔ یک یگيادائ یکاعانت  ںيم ہيکرا یک 
)a (جانب سے  یباب کے تحت گهرانہ ک یاس ضمنCityFHEPS يکشنرقم کا حساب کتاب س یک يگیادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک a(06-10 (

 جائے گا۔ ياکا استعمال کر کے ک يوںکرا يادهسے ز يادهطے شده ز يںم 10-05 يکشنکے بموجب، اور س) b(اور 

)b (یفراہم کرده کو چهوڑ کر، گهرانے ک يںم 10-20 يکشنس CityFHEPS ی،ساخت، آمدن یگهرانے ک يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک 

 ۔یہوں گ يںنہ يلکے وقت تک تبد يدسے قطع نظر، تجد يہاصل کرا يےکے ل يونٹ یک Bباب  یضمن يا يہ،ماہانہ کرا يادهسے ز يادهز

)c ( ماہانہCityFHEPS باب  یاور ضمن یسٹ يگیادائ یاعانت ک رقم ک يںم يےکرا یکB يچفراہم کننده کے ب یمنفعت يرچالنے والے غ يونٹ یک 

  کس فاصلے يںم يگيوںادائ یک يےفراہم کننده کو کرا HRAچهوڑے گا تو،  يونٹ یک Bباب  ی۔  جب گهرانہ ضمنیجائے گ یکے بموجب ک يکےٹه

 کرے گا۔ يںتمام معقول کوشش یاعانت کرنے ک یفراہم کننده ک يںکرنے م يضاہل گهرانے کو تفو يگرد يونٹوه  يےختم کرنے کے ل ياکو کم 
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 ۔شنزيزروير اور داتيتجد 19-10§ 
)a (کے لحاظ سے،  يابیدست یفنڈنگ کCityFHEPS یملے گ يدسالہ تجد يکا یاعانت ک یاعانت پانے والے گهرانے کو اس طرح ک يںم يہکرا 

 :تقاضوں کو پورا کرتا ہو يتیمسلسل اہل يلاگر وه درج ذ

 کرتا ہو؛ اور يلٹهوس تعم یگهرانہ پروگرام کے تقاضوں ک) 1(

منظور  يےپانے کے ل يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPSاسے  يےرہتا ہو جس کے ل يںم يونٹگهرانہ مسلسل اس ) 2(

 کے بطور نامزد ہو۔ يونٹ Bباب  یبدستور ضمن يونٹتها، اور وه  ياگ ياک

)b (يںکو بروئے کار النے م يدکرتا ہو وہاں، کمشنر صوابد يںنہ يلٹهوس تعم یجہاں گهرانہ پروگرام کے تقاضوں ک CityFHEPS يںپروگرام م 

سے ہم  351.26 يکشنکے س 18کے ٹائٹل  يگوليشنزر ينڈکوڈز، رولز ا يارک يواگر وه گهرانہ ن يںکر سکتے ہ يدتجد یشرکت ک یگهرانے ک

 معقول وجہ ثابت کر دے۔ یک یناکام يںم يلتعم یآہنگ، پروگرام کے تقاضوں ک

)c (باب کے تحت  یشرط کے ساته، اگر اس ضمن یک يابیدست یفنڈنگ کCityFHEPS ہے تو، گهرانے کو  یہوت يںنہ يدتجد یگهرانے ک يےکے ل

کے تقاضے  يدباب کے تحت تجد یکے وقت اس ضمن ينےدرخواست د يےکے ل یجا سکتا ہے اگر وه بحال ياسال کے اندر بحال ک يکاختتام سے ا

جا سکتا ہے اگر وه  يابحال ک یبه یہے اسے کبه ياگ ياکے بموجب ختم ک )e(20-10 يکشنپورا کرتا ہو، سوائے اس کے کہ جس گهرانے کو س

 يںم يےکرا یک CityFHEPS یکے تقاضے پورا کرتا ہو اور اس ک يدباب کے تحت تجد یکے وقت اس ضمن ينےدرخواست د يےکے ل یبحال

باب کے  یہے تو، گهرانہ اس ضمن ياسال سے زائد وقت گزر گ يکرقم کا حساب کتاب صفر سے اوپر ہوا ہو۔ اگر خاتمہ کے بعد سے ا یاعانت ک

 صرف معقول وجہ کے مدنظر بحال کروا سکتا ہے۔  CityFHEPSتحت اپنا 

)d (يےکے ل يدشرکت کے ہر سال کے اختتام پر تجد یگهرانے ک يںباب کے تحت پروگرام م یکے لحاظ سے، اس ضمن يابیدست یک کمشنر فنڈنگ 

 يںم يےکرا یک CityFHEPS یکے بموجب گهرانے ک 10-18 يکشنسے قبل، کمشنر س يدکرے گا۔ ساالنہ تجد ينکا تع يتاہل یاس گهرانے ک

 يںم يےکرا یک CityFHEPS یفراہم کرده کو چهوڑ کر، گهرانے ک يںم 10-20 يکشنکا دوباره حساب کتاب کرے گا۔  س يگيوںادائ یاعانت ک

 ۔ یہوگ يںنہ يلکے عرصے کے دوران تبد يدسالہ تجد يکسے قطع نظر،  يلیتبد يںم یآمدن ياساخت  یگهرانے ک يگياںادائ یاعانت ک

 §20-10 CityFHEPS سے  ديرک جانا، اور تجد اںيگيادائ یاعانت ک ںيم ےيکرا ڈجسٹمنٹس،يا ںيرقم م یک یگيادائ یاعانت ک ںيم ےيکرا یک
 پہلے پروگرام کا اختتام۔

)a (کالئنٹ کا زر تعاون گهٹ جائے  يادیہو جائے جس سے گهرانے کا بن يلتبد يںانداز م يسےا یآمدن یدرخواست پر، جب گهرانے ک یگهرانے ک

 رقم کا دوباره حساب کتاب کرے گا۔ یک يگیادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPSکے مطابق  10-18 يکشنگا تو، کمشنر س

)b ( اگر گهرانے کاPA سے قبل اس طرح بڑه جائے کہ  يدکا پناه گاه بهتہ تجدCityFHEPS اور  يگیادائ یاعانت ک يںم يےکرا یکPA  کے پناه

 يہاس طرح کم کرے گا کہ  HRAرقم کو  یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPSسے بڑه جائے تو،  يےگهرانے کے کرا يزانگاه بهتہ کا م

 فرق کے برابر ہو جائے۔ يچکے ب يہکے پناه گاه بهتہ اور کرا PAگهرانے کے 

)c (جانب سے  یباب کے تحت گهرانے ک یکمشنر اس ضمنCityFHEPS روک دے گا اگر يگياںادائ یاعانت ک يںم يےکرا یک: 

 ؛ ہے تايدچهوڑ  يونٹ یک Bباب  یگهرانہ ضمن) 1(
 ياہے؛  يتیکهو د يثيتح یکے بطور اپن يونٹ یک Bباب  یضمن يونٹوه ) 2(
)3 (CityFHEPS يکشنہے اور گهرانے کو س یشرکت ختم ہو جات یگهرانے ک يںم e(13-10(  کے بموجب مسلسل اعانت موصول

 ہے۔ ياگ ياضم ک يںباب م یکے بموجب اس ضمن 10-23 کشنيس کہ يساہو، ج یہو رہ يںنہ
)d (سے پہلے  يدکمشنر تجدCityFHEPS 10- يکشنکرتا ہے کہ گهرانہ س ينتع يہشرکت ختم کر سکتا ہے اگر کمشنر  یگهرانے ک يںپروگرام م

 ہے۔  يااس سے انکار کر د يرمعقول وجہ کے بغ ياناکام رہا ہے  يںکرنے م يلتعم یمذکور تقاضوں ک يںم 23
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)e (سے پہلے  يدکمشنر تجدCityFHEPS سال  يکرقم ا یاعانت ک يںم يےکرا یشرکت ختم کر دے گا اگر گهرانے ک یگهرانے ک يںپروگرام م

 ہو۔ یمدت سے صفر رہ يادهسے ز

 

 §21-10 CityFHEPS باب  یکے ضمنA اور حوالے۔ اںيمنتقل ںيم 

 
کے خط کا حوالہ  يداریکے خر Aباب  یضمن يا یمنظور یک یمنتقل يںم یسے دوسر يونٹ يکا یک Bباب  یضمن HRAمعقول وجہ کے چلتے، 

 یکے بطور اپن يونٹ یک Bباب  یضمن يونٹ یک Bباب  یشامل ہے جب ضمن يںکے مقاصد کے مدنظر، معقول وجہ م يکشندے سکتا ہے۔  اس س

 یاعانت ک يںم يےکرا یک CityFHEPSاور  يہکرا يںم يجےنت ہو جس کے ياجب گهرانے کا سائز بڑه گ يا ی،کهو دے گ ياہو  یکهو چک يثيتح

 ہو۔ يادهسے ز يصدف 40کے  یآمدن یکل ماہانہ مجموع یاتنا فرق ہو جو گهرانے ک يچرقم کے ب

 گهرانہ کے تقاضے۔ 22-10§ 

)a( گهرانہ پر الزم ہے کہ: 

 کرے؛ فراہم معلومات ہيحال اور مکمل درست، بابت یک ساخت لوياور گهر یآمدن) 1(

 یگيادائ یاعانت ک ںيم ےيکرا یک CityFHEPSشہادت اور  یزيحسب ضرورت معاون دستاو ےيکرنے کے ل قيتصد یک تياہل) 2(

درکار معلومات  ےيکرنے کے ل نيمطلوبہ زر تعاون کا تع یکس عہياور گهرانے کے ممبروں کے ذر ہ،يکرا ادهيسے ز ادهيرقم، ز یک

 فراہم کرے؛ اور

 جانے پر اتفاق کرے۔ ےيبراه راست مکان مالک کو ادا ک اںيگيادائ یاعانت ک ںيم ےيکرا یک CityFHEPS یاپن) 3(

)b(  گهرانے کوCityFHEPS منہا  ہ،يرقم اور گهرانے کا کرا یک یگيادائ یاعانت ک ںيم ےيکرا یکPA پناه گاه بهتہ اور مکان مالک  یکا کوئ

 ہے۔  یکا فرق ہر ماه مکان مالک کو ادا کرنا ضرور چيثالث کے زر تعاون کے ب قيکو ادا کرده فر

)c (اس کے گهرانے کا  ايہے  یگهٹ جات یآمدن لويکل ماہانہ گهر یہے اگر اس ک یطور پر مکان مالک کو مطلع کرنا ضرور یگهرانہ کو فور

فرد کو شامل کرنے کا اراده ہے تو،  یکسسال سے کم عمر کے  18 ںيرہتا ہے اور گهرانے م ںيم SRO یسائز بڑه جاتا ہے۔ اگر گهرانہ کس

 یمنتقل ہونے ک ںيم ونٹيمناسب  یکے بموجب کس 10-21 کشنيہے تاکہ گهرانے کو س یطور پر مکان مالک کو مطلع کرنا ضرور یاسے فور

 حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔ یمنظور

)d (کے تحت  452.9 کشنيکے س 18کے ٹائٹل  شنزيگولير نڈيکوڈز، رولز ا ارکي ويممبر کو ن یاگر گهرانے کے کسHRA ےيپناه گاه کے ل یک 

 ہوا۔ نياس طرح کا تع ںيم جےيتشدد کا مرتکب ہرگز شامل نہ ہو جس کے نت یخانگ سےيا ںيہے تو، گهرانے م ايگ ايک نياہل ہونے کا تع

)e (کے  یسٹ گريگهرانہ بصورت دCityFHEPS مکمل طور پر  ںيپروگرام کے اس کے بندوبست م ً  تعاون کرتا ہو۔ الزما

  

 ۔یکارروائ یک لياپ یانتظام یک DSSجائزه کانفرنس اور  یک یجنسيا  §23-10
 

 يںم 10-13 يکشنباب کے مقاصد کے مدنظر، س یہے۔  اس ضمن ياگ ياحوالہ کے لحاظ سے ضم ک يںباب م یکو اس ضمن 10-13 يکشنس

“CityFHEPS ”يا "CityFHEPS یجائے گا۔  کوئ ياکرده پروگرام کا حوالہ تصور ک يانب يںباب م یحوالہ کو اس ضمن یبه یکسکے " پروگرام 

اس  یاقدامات، ساته ہ يا ينتع یباب کے تحت کس یپروگرام، گهرانہ کا ممبر اس ضمن يکسابقہ شر ياموجوده  ين،درخواست دہنده، پناه گاه کا مک

  کا جائزه کروانے یناکام يںکرنے م یکے ساته کارروائ یمعقول مستعد يا ی،ناکام یکس يںکرنے م یکارروائ يںباب کے التزامات کے نفاذ م یضمن
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ہے۔   ياگ ياک يانب يںم 10-13 يکشنکہ س يسادرخواست کر سکتا ہے، ج یسماعت ک یانتظام یک DSS يا/جائزه کانفرنس اور یک يجنسیا يےکے ل

کے  HRAنامزد کرنے کے  يونٹ یکے بطور کوئ يونٹ یک Bباب  یکو ضمن یکارروائ یک يلاپ یجائزه کانفرنس اور انتظام یک يجنسیتاہم، ا

 جا سکتا ہے۔ ياک يںاستعمال نہ يےہٹانے کے ل يثيتح یک يونٹکے بطور  يونٹ یک Bباب  یضمن ياکرنے  يلنجکو چ يصلےف

 

 وںي اب کو جس ہے یگئ یک ميترم ںيم )p( ميتقس یضمن یک 01-11 کشنيکے س 11کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  ارکي ويآف ن یسٹ.  12§ 

 :جائے پڑها
 

)p" (فرد  سايکا مطلب ہے ا" سيل ہوم ٹياسٹر) :]ہے یگئ یبنائ ںينہ ےيل کے سکونت یانسان جو ہو رہا ره ںيم جگہ یسيا اي ںيم ٹيجو اسٹر) 1 

موصول سروسز  جمنٹينيم سيک] دنوں تک 90کم از کم [جانب سے  یفراہم کننده ک چيکے معاہده بند آؤٹ ر DHS] ہوں یہوئ موصول کو اس اور

 یرہائش یعبور ايڈراپ ان سنٹر  یدنوں تک کس 90جانب سے کم از کم  یفراہم کننده ک چيکے معاہده بند آؤٹ ر DHSجس کو  ))2؛[کر رہا ہو

 یگئ یبنائ ںينہ ےيسکونت کے ل یجو انسان ںيجگہ م یسيا اي ںيم ٹيجس کو اسٹر) 3) ايہوں؛  یسروسز موصول ہوئ جمنٹينيم سيک ںيم ٹنگيس

 جمنٹينيم سيجانب سے ک یفراہم کننده ک چيکے معاہده بند آؤٹ ر DHSرہتے ہوئے  ںيم ٹنگيس یرہائش یعبور ايڈراپ ان سنٹر  یکس ايہے، 

 ۔]ہوں یخدمات موصول ہو رہ یالحال بعد از نگہداشت وال یہو اور ف ايگ ايرکهوا ںيہوں، مستقل رہائش م یسروسز موصول ہوئ

 

 

 کو جس ہے یگئ یک ميترم ںيم) b(اور ) a( ميتقس یليکے ذ 03-11 کشنيکے س 11کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  ارکي ويآف ن یسٹ. 13§ 

 :جائے پڑها وںي اب
 

)a ( ہے یتقاضے پورا کرنا الزم یتياہل لياہل ہونے کے واسطے، گهرانے کو درج ذ ےيپاته وے ہوم کے ل: 

 :ہو کرتا پورا ضرور کيا سے ںيم شرائط ليگهرانہ درج ذ) 1( 

  )A ( گهرانہDHS رہتا ہو اور ںيپناه گاه م یک 

)i (ميتقس یضمن یک کشنيکہ اس س سايہو ج اميواال پناه گاه کا ق نےياس کے پاس اہل قرار د )b (یصراحت ک ںيم 

 ايہے؛  یگئ

)ii ( کشنيس] کشنيس[ٹائٹل کے ] باب[اس c(04-10(  کے بموجبCityFHEPS کا خط رکهتا ہو؛  یداريخر یک 

)B (اي ہو؛ سيل ہوم ٹيگهرانہ اسٹر 

)C (ںيگهرانہ م DHS یاصالحات ک ۂکے محکم یسٹ ارکي ويفرد شامل ہو جس کو ن سايواال ا امياہم سابق ق ںيپناه گاه م یک   

اس فرد کے دوباره داخلے کو روکنے کے  ںيپناه گاه م یک DHSہے کہ  ايک نيتها، اور کمشنر نے تع ايگ ايسے رہا ک ليتحو

 پاته وے ہوم درکار ہے۔  ےيل

 یکيامر سال ہر نيتع کا جس ہو نہ ادهيز سے صديف 200سطح افالس کے  یضرور ہو جو وفاق یاتن یآمدن یکل مجموع یگهرانے ک (2)

 ۔ہے جاتا ايک عہيذر کے خدمات یانسان و صحت محکمہ

 نڈيا رولز کوڈز، ارکي وين] شنزيگولير نڈيا رولز آف کوڈ ارکي وين[ہے تو گهرانہ کو  یملت ںينہ PAالحال  یگهرانے کو فاگر ) 3(

نے  HRA ےيہے جس کے ل یضرور نايدرخواست د ےياعانت کے ل یکس ابيکے تحت دست 352کے پارٹ  18کے ٹائٹل  شنيگولير

 ہے۔  ايک نياس گهرانے کے اہل ہونے کا تع
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ً  ںيانہ ںياہل ہ ےيکے ل PAممبران جو  یگهرانے کے وه سبه) 4(  ہو؛ یملت PA الزما

کے  شنزيگولير نڈيکوڈز، رولز ا ارکي ويطور پر ن یرہتا ہو تو گهرانہ الزم ںيپناه گاه م یک یمليف یک DHSالحال  یاگر گهرانہ ف )(5

 کے مطابق پناه گاه کا اہل ہو۔ نيکے تع DHSکے بموجب  352اور  351کے پارٹ  18ٹائٹل 

)6 (HRA ہوں۔ یہرگز نہ ک اںيگيادائ یجانب سے پاته وے ہوم ک یقبل گهرانے ک ںينے از 

 ینشاندہ یک یمليف زبانيم کيدوستوں پر مشتمل ا ايرہنے والے گهرانے کے رشتہ داروں  ںيم ارکي ويآف ن یگهرانے نے سٹ) 7(

ماہانہ  کيسے ا HRAجانب سے  یاور اس گهرانے ک نےياجازت د یرہنے ک ںيرہائش م یہو، جس نے اس گهرانے کو اپن یضرور ک

سے  ےيمذکور کرا ںيدرج جدول م ںيم 11-04 کشنيس] کشنيس] [اس باب کے[ہو جو  ايوصول کرنے پر اتفاق ک یگيادائ یک ہيکرا

 متجاوز نہ ہو۔ 

کے تقاضے ضرور پورے ہوتے ) h(07-11 کشنيس] کشنيس] [کےاس باب [رہائش سے  یک یمليف زبانيسے اور م یمليف زبانيم) 8(

 ہوں۔

)b (۔داتيتحد اور اميق کا گاه پناه یوال نےياہل قرار د 

کے مقاصد سے  )i)(A)(1)(a)03-11 کشنيکے پاس س نيپناه گاه کے مک یک یمليف یک DHS۔  اميپناه گاه کا ق یوال نےياہل قرار د) 1(

رہا ہو،  ںيپناه گاه م یک DHS اي HRAدنوں تک  90سے قبل کم از کم  یہوگا اگر وه گهرانہ منظور اميپناه گاه کا ق یوال نےياہل قرار د

کے مقاصد  )i)(A)(1)(a)03-11 کشنيکے پاس س نيپناه گاه کے مک یتنہا بالغ ک یک DHSدنوں کے ناغہ کو چهوڑ کر۔   یميدس تقو

 یک DHS اي HRAدنوں تک  90سے کم از کم  ںيم 365سے قبل  یہوگا اگر وه فرد منظور اميپناه گاه کا ق یوال نےيسے اہل قرار د

 رہا ہو۔ ںيپناه گاه م

پر،  یمائيقدر پ یک ليطے کر سکتا ہے جب تک درج ذ خيتار کي۔  کمشنر اداتيتحد یک اميپناه گاه کے ق یوال نےياہل قرار د) 2(

  : ہے یضرور ہونا شروع اميق کا گاه پناه یوال نےيکے مقاصد سے اہل قرار د ) 1-11)(b)03 کشنيس] )،i-11)(A)(1)(a)03 کشنيس[

 ديتحد کہ کرے طے ہي کمشنر جب ،یابيدست یک فنڈنگ اور ں،يشرح یک النے کار بروئے کو گاه پناه حاالت، کے ٹيہاؤسنگ مارک

کے حاالت، پناه گاه کو  ٹيکمشنر ہاؤسنگ مارک  ۔ہے یضرور ےيل کے رکهنے برقرار یريپذ اتيح یک پروگرام خيتار کيا یوال کرنے

 ہٹا سکتا ہے۔ خيتار یوال کرنے محدود یپر اس طرح ک نےيجائزه ل ديکا مز یابيدست یشرحوں، اور فنڈنگ ک یبروئے کار النے ک

 

 وںي اب کو جس ہے یگئ یک ميترم ںيم) h( ميتقس یضمن یک 07-11 کشنيکے س 11 باب کے 68کے رولز کے ٹائٹل  ارکي ويآف ن یسٹ .14§ 

 :جائے پڑها

)h (پر طور یاضاف۔  ہے یضرور ہونا پاس ںيم معائنے کے ینواز مہمان اور حفاظت کو رہائش یک یمليف زبانيم یبه یکس: 

ہے،  یپاس کرنا ضرور يئرنسکل يککو ا يملیف يزبانعمر اٹهاره سال سے کم ہو تو، م یممبر شامل ہو جس ک يساا يکا يںاگر گهرانے م ) 1(

سنٹرل رجسٹر  يماپ ياستاور غلط برتاؤ سے متعلق ر یممبر سے متعلق کم از کم، بچوں کے ساته بدسلوک یکے کس يملیف[ يں،جس م

)Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment (يہاس امر کا تجز] معلومات اور یشامل کس يںم 

کے بموجب  C-6 يکلکے آرٹ) New York Correction Law(الء  يکشنکر يارک يوممبر ن یکا کوئ يملیف بانيزم ياشامل ہوگا کہ آ

 جرم کے مرتکب کے بطور رجسٹرڈ ہے۔ یجنس ياسرگزشت رکهتا ہے  یحفاظت یکرده کوئ يانب يےبچے کے ل يںم یسٹ يارک يون
پاس کرنا  يئرنسکل يکعمر اٹهاره سال سے کم ہو تو، گهرانے کو ا یممبر شامل ہو جس ک يساا يکا يںاس کے عالوه، اگر گهرانے م ) 2(

 يماپ ياستاور غلط برتاؤ سے متعلق ر یممبر سے متعلق کم از کم، بچوں کے ساته بدسلوک یگهرانے کے کس يں،ہے، جس م یضرور

معلومات اور اس امر  یشامل کس يںم) Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment(سنٹرل رجسٹر 

کے  C-6 يکلکے آرٹ) New York Correction Law(الء  يکشنکر يارک يوممبر ن یگهرانے کا کوئ ياشامل ہوگا کہ آ يہکا تجز
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جرم کے مرتکب کے بطور رجسٹرڈ  یجنس ياسرگزشت رکهتا ہے  یحفاظت یکرده کوئ يانب يےبچے کے ل يںم یسٹ يارک يونبموجب 

 ہے۔

 

 

 یگئ یک ميشامل کرکے ترم) k( ميتقس یضمن ینئ کيا ںيم 07-11 کشنيکے س 11کے باب  68کے رولز کے ٹائٹل  ارکي ويآف ن یسٹ. 15§ 

 :جائے پڑها وںي اب کو جس ہے

)k (نيوالد لےيسوت اي نيوالد کے ممبر سےيا یکس کے گهرانے اي پارٹنر، لويگهر اي اتيح کيشر یک/کا ممبر یکس کے گهرانے ںيم یمليف زبانيم 

 ۔ہے یسکت جا یک فيتخف ںيم یپابند اس سے وجہ معقول۔  ہو کم سے سال سياک عمر یک جن سکتے ہو ںينہ شامل
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

  

  ہيتجز / قيتصد

 بموجب کے  (d)1043 کشنيس کے چارٹر

 

 ميترم ںيم اصولوں کے پروگرام اعانت ںيم ےيکرا: اصول کا عنوان

 HRA-30: حوالہ نمبر

 شنيڈمنسٹريا سورسزير ومنيہ: یجنسيا یوال بنانے قانون

 

 کے چارٹر کے شہر ارکي وين کہ سايج ہے ايل لے جائزه کا قانون مجوزه گئے ئےيد حوالہ اوپر نے دفتر اس کہ ہوں کرتا قيتصد ںيم
 :قانون مجوزه ايگ ايد حوالہ اوپر کہ ہي اور ہے، مطلوب عہيذر کے (d)1043 کشنيس

 

)i( ںيم زبان ساده ےيل کے وںيبرادر اي یبرادر منضبط حدهيعل اور ہے فہم قابل  
 ہے؛ ايگ ايک ريتحر

 

)ii( آہنگ ہم ساته کے حصول کے مقصد باال مذکوره کے اصول  
 اور ہے؛ کرتا کم کو الگتوں یک ليتعم ےيل کے وںيبرادر اي یبرادر منضبط

 

)iii (یورز خالف اي ردوبدل، ںيم یورز خالف ارتکاب، کا یورز خالف یکس سے اس ونکہيک ہے کرتا ںينہ فراہم عرصہ یتدارک یکوئ 
 ۔ہے ہوتا ںينہ ردوبدل ںيم جرمانوں وابستہ ساته کے

 

 

     /s/ 2021 یجوالئ 28                         نوارو۔ کسيا فرانسسکو  

 خيتار            شنزيآپر آف آفس کا ئريم   
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

 بموجب قيتصد

 (d)1043§چارٹر 

 ميترم ںيم اصولوں کے پروگرام اعانت ںيم ےيکرا: عنوان کا اصول

 

 RG 024 2021: حوالہ نمبر

 شنيڈمنسٹريا سورسزير ومنيہ: یجنسيا یقانون بنانے وال

 

شہر کے چارٹر  ارکي ويکہ ن سايہے ج ايگئے مجوزه قانون کا جائزه لے ل ئےيکرتا ہوں کہ اس دفتر نے اوپر حوالہ د قيتصد ںيم  
 :مجوزه قانون ايگ ايد حوالہکہ اوپر  ہيمطلوب ہے، اور  عہيکے ذر (d)1043 کشنيکے س

 

 )i(  کرے؛ پورا کو مقصد کے دفعات والے نےيد اجازت کے قانون وه کہ ہے ايگ ايک اريسے تاس طرح 

 )ii( ہے؛ ںينہ متنازع ساته کے نيقوان اطالق قابل گريد 

 )iii( ہے؛ ايگ ايک اريت سے قےيطر نيبہتر ےيل کے کرنے حاصل کو مقصد کرده انيقابل عمل اور مناسب حد تک، اپنے ب 
 اور

 )iv( کرده عائد عہيذر کے قانون اور قانون جو ہے مشتمل پر انيب کے مقصد اور اديقابل عمل اور مناسب حد تک، بن 
 ۔ہے کرتا شيپ حيتوض واضح یک اتيضرور

 

/s/ گولڈن ونياسٹ )STEVEN GOULDEN(    2021 یجوالئ 27:  خيتار 

 )Acting Corporation Counsel( قونصل شنيکارپور کارگزار
 


