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 ۔ تعارف1سیکشن 

م کرتی یہ دستاویز نیو یارک سٹی میں معذور افراد کیلئے سستی رہائش اور خصوصی تحفظات کا مجموعی جائزہ فراہ

نگ ہاؤس NYCہے۔ جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان میں سستی رہائش، معذور افراد کیلئے الگ الگ یونٹس، 

اور اکثر  یونٹس کی وضاحت، Mitchell-Lamaہاؤسنگ الٹری کی درخواست کے عمل،  HPDکنیکٹ کے ذریعے 

 پوچھے گئے سواالت شامل ہیں۔

 ۔ سستی رہائش کی الٹری کا مجموعی جائزہ2سیکشن 

 نیو یارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ

(Housing Preservation and Development, HPD )اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کارپوریشن 

(Housing Development Corporation, HDC ) بہت سی سطحوں اور سائز کی آمدنی والے گھرانوں کیلئے

ہ اپارٹمنٹس سستی رہائش کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ سستی رہائش کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کیلئے، سبسڈی والے ی

مجھا جاتا یونٹس کو سستی س بے ترتیب الٹری سسٹم کے ذریعے خریدنے یا کرایہ پر لینے کیلئے دستیاب ہیں۔ ان ہاؤسنگ

                                                                                     ہے کیونکہ ان کی الگتیں کسی رہائشی کی آمدنی کا تقریبا  ایک تہائی یا اس سے کم ہوتی ہیں۔

 ۔ معذور افراد کیلئے الگ سے مختص کردہ یونٹس2aسیکشن 

HPD  اورHDC  کے ذریعہ مالی اعانت یافتہ سستی رہائش کے پروجیکٹس نے معذور درخواست دہندگان کیلئے

، بصارت اور سماعت سے معذور 5%نقل و حرکت سے معذور کیلئے : یونٹس الگ سے مختص کیے ہیں %7

 ہیں اور یہ یکساں وفاقی قابل رسائی کے معیارات" معذور کیلئے مختص یونٹس"یہ  ۔2%کیلئے 

(Uniform Federal Accessibility Standards, UFAS )کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ مختص یونٹ میں 

UFAS ڈیزائن کی خصوصیات کا انحصار رہائشی کی معذوری کیلئے مطلوبہ مناسب رہائش پر ہوگا۔ 

  ہ ونقل و حرکت سے معذور کیلئے مختص یونٹ کا مطلب ہے کہ فلور پالن کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ

خصوصیات کے ساتھ کسی ایسے شخص کیلئے قابل رسائی ہو جو نقل و حرکت سے معذور ہے۔ اس میں دیگر 

امل ہو شساتھ، ہٹائے جانے کے قابل انڈر کاؤنٹر کیبنٹ، کچن کے سامان اور کاؤنٹرز کیلئے مخصوص اونچائیاں 

 سکتی ہیں۔

 ،بصارت یا سماعت سے معذور کیلئے مختص یونٹ میں ایسے االرم سسٹمز شامل ہو سکتے ہیں جو بلند آواز 

 مواصالتی ٹیکنالوجی کے ساتھ اسمارٹ آالت استعمال کرتے ہیں۔چمکتی ہوئی الئٹس یا وائبریشنز، یا 

 براہ کرم نوٹ کریں کہ سستی رہائش کیلئے درخواست دینے والے معذور افراد کو نہ صرف معذور کیلئے مختص

و حرکت،  یونٹس کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی گھرانہ الٹری کیلئے درخواست دیتا ہے اور اس کا کوئی رکن نقل

میں کسی  ولپمنٹیڈصارت، یا سماعت سے معذور ہے، تو اس کی درخواست معذور کیلئے مختص یونٹس اور اس ب

 دوسری یونٹ کیلئے زیر غور آتی ہے جس کے وہ اہل ہیں۔



ہاؤسنگ الٹری کے ذریعے سستی رہائش کیلئے  HPD۔ 3سیکشن 

 دیں درخواست

NYC  کرایے اور گھر کی ملکیت کے مواقع تالش کرنے ہاؤسنگ کنیکٹ نیو یارک سٹی کے پانچوں بورو میں سستے

: ہاؤسنگ کنیکٹ کی ویب سائٹ مالحظہ کریں NYCاور اس کیلئے درخواست دینے کیلئے آپ کا آن الئن پورٹل ہے۔ 

HousingConnect.nyc.gov آپ کیلئے موزوں ہو، تو یقینی بنائیں کہ آپ کا ۔ جب آپ کوئی ایسا اشتہار دیکھیں جو

آپ کا ہاؤسنگ کنیکٹ کا پروفائل ہر اس ترقی ! ہاؤسنگ کنیکٹ کا پروفائل مکمل ہو اور درخواست دینا شروع کریں

 کیلئے آپ کی درخواست بن جاتا ہے جس کیلئے آپ سسٹم میں درخواست دیتے ہیں۔

کتی مختلف ہو س ںیمہیں، جو کہ ایک ہاؤسنگ ڈویلپمنٹ سے دوسرے  درخواستیں آمدنی کی اہلیت کی حدود سے مشروط

یں جس ہیں۔ ہم تجویز کرتے ہیں کہ درخواست دینے سے پہلے، درخواست دہندگان پروجیکٹ کے اس اشتہار کا جائزہ ل

پ کے گھرانہ جب بھی آمیں آمدنی کی حد موجود ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا وہ آمدنی کی اہل حد میں ہیں یا نہیں۔ 

پر اپ ڈیٹ کرنا نہایت  کے افراد یا ان کی آمدنی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو آپ کی پروفائل کی معلومات کو فوری طور

 ۔کیلئے درخواست دینے سے پہلے یا اس کے بعد کیا جا سکتا ہے لپمنٹیڈویہ کام کسی بھی  ضروری ہوتا ہے۔

تیاب ہیں۔ کیلئے کون سی مختص یونٹس اور ترجیحات دس لپمنٹیڈویک اشتہارات میں یہ معلومات بھی ہوتی ہیں کہ ہر ا

رجیحات تمثال کے طور پر، معذور افراد کیلئے مختص کرنے کے عالوہ، آپ میونسپل مالزمین یا ان رہائشیوں کیلئے 

 ہے۔ لپمنٹیڈو وہدیکھ سکتے ہیں جو پہلے سے اسی کمیونٹی بورڈ میں رہ رہے ہیں جہاں 

یں صفحہ پر اور پورے شہر م" اوپن الٹریز"ہاؤسنگ کنیکٹ کے  NYCے اشتہارات ک لپمنٹسیڈو یوالسستی رہائش 

یعے اور مقامی اشاعتوں میں موجود ہیں۔ ہر اشتہار میں ہاؤسنگ کنیکٹ کے ذریعے یا میل ان ایپلیکیشن کے ذر

ست دینا ھ درخوادرخواست دینے کے بارے میں ہدایات ہوتی ہیں۔ اگر آپ آن الئن کی بجائے کاغذی ایپلیکیشن کے سات

پلیکیشن پسند کرتے ہیں، تو آپ ڈویلپر سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کاغذی ایپلیکیشن بھیجے۔ کاغذی ای

 کی درخواست کرنے اور مکمل شدہ درخواستوں کو کہاں بھیجنا ہے اس بارے میں مزید جاننے کیلئے الٹری کے

ئن بھی الاغذی ایپلیکیشن جمع کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو آن اشتہارات پر دی گئی ہدایات کو پڑھیں۔ اگر آپ ک

ر دیا درخواست نہ دیں؛ ڈاک کے ذریعے اور آن الئن دونوں طریقے سے درخواستیں جمع کرانے سے آپ کو نااہل قرا

ے طریقہ کے بارے میں مزید کپر کال کر کے کاغذی درخواستیں حاصل کرنے  7990-863-212 جا سکتا ہے۔ آپ

 جان سکتے ہیں۔

 ۔ اپنا ہاؤسنگ کنیکٹ پروفائل مکمل کرنے کیلئے نکات3aسیکشن 

نی آپ کے ہاؤسنگ کنیکٹ پروفائل کے گھرانہ کے اراکین کے سیکشن میں آپ کے ساتھ رہنے والے ہر فرد کی آمد

ائد سے حاصل یں۔ آمدنی کے تمام ذرائع کو شامل کریں، اس میں مالزمت، اپنا کام، حکومتی فودرج کرنے کو یقینی بنائ

مدنی آ، ریٹائرمنٹ یا معذوری کی (، مسلح افواج کے ریزرو، وغیرہTANFبے روزگاری، عوامی امداد، )شدہ آمدنی 

صل ر دیگر ذرائع سے حاکی آمدنی، کارکن کا معاوضہ، وغیرہ، او( SSI/SSD، یورٹیکیس سوشل، انہیسالپنشن، )

 شامل ہیں۔( امداد اطفال، گفٹ سے ہونے والی آمدنی، بھتہ، کرایہ کی آمدنی، وغیرہ)ہونے والی آمدنی 

اگر آپ کے پاس واؤچر یا رینٹل سبسڈی ہے تو اپنے پروفائل میں اس کی نشاندہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ اگر آپ کے 

م آمدنی کے تقاضے الگو نہیں ہوتے ہیں۔ تاہم، کرایہ آپ کے واؤچر یا رینٹل پاس واؤچر یا رینٹل سبسڈی ہے تو کم از ک

ہاؤسنگ چوائس  8اسسٹنس پروگرام کے ذریعے اجازت یافتہ زیادہ سے زیادہ حدوں کے اندر ہونا چاہیے۔ سیکشن 

https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/


کرایے کی سبسڈی کی  VASHاور  CityFHEPS ،ISS ،Medicaid Waiver، (NYCHAیا  HPD)واؤچرز 

 کچھ مثالیں ہیں اور سبھی کو سستی ہاؤسنگ الٹری کے ذریعے قبول کیا جاتا ہے۔

اگر آپ کے گھرانہ کے کسی رکن کو نقل و حرکت، بصارت، یا سماعت کی معذوری الحق ہے، تو اپنے ہاؤسنگ 

یپلیکیشن ابنائیں۔ اگر آپ میل ان کنیکٹ پروفائل کے گھریلو اراکین کے سیکشن میں اس کی نشاندہی کرنے کو یقینی 

ا جاتا کے ذریعے درخواست دے رہے ہیں، تو یہ سوال کاغذی ایپلیکیشن کے گھرانہ کی معلومات کے سیکشن میں پوچھ

یم پر ہے۔ معذوری کی وجہ سے معقول رہائش پالیسی، پروگرام، سروس یا کام کی جگہ میں تبدیلی، موافقت یا ترم

ئے کہ وہیل چیئر استعمال کرنے والے کو عمارت میں داخل ہونے کی اجازت دینے کیلمشتمل ہو سکتی ہے، جیسے 

ے لوگوں ریمپ کا اضافہ، پالتو جانوروں کی پالیسی کے بغیر کسی عمارت میں پالتو جانور کی اجازت دینا، یا ایس

 کیلئے ایک اضافی بیڈ روم کی اجازت دینا جن میں لیو ان ایڈ یا کچھ طبی آالت ہوں۔

 ۔ آپ کے درخواست دینے کے بعد3bشن سیک

ہے اور ایک  ایپلیکیشن کی آخری تاریخ کے بعد، تمام آن الئن اور کاغذی درخواستوں کو اتفاقی ترتیب میں رکھا جاتا

نٹ الگ نمبر تفویض کیا جاتا ہے۔ جب تمام الگ نمبرز تصادفی طور پر تفویض ہو جاتے ہیں، تو مارکیٹنگ ایج

س سے یتا ہے، جس کی شروعات معذور افراد اور ترجیحات کے حامل افراد کیلئے مختص یونٹدرخواستوں کا جائزہ ل

 ہوتی ہے۔

ں ہمیں موصول ہونے والی درخواستوں کے کثیر تعداد کی وجہ سے، آپ کی درخواست کے بارے میں جواب ملنے می

ی آپ کو ے کے بعد بھی، کبھی کبھکئی ماہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے اہل قرار پان

 جواب موصول نہ ہو۔

ھیں اور جب اگر آپ کو منتخب نہیں کیا گیا ہے یا آپ کو جواب نہیں ملتا ہے تو، دوسرے اپارٹمنٹس کی تالش جاری رک

 آپ تیار ہوں تو درخواست دیں۔

 ۔ دستاویزات کیلئے آپ سے رابطہ کرنے کی صورت میں تیار رہیں3cسیکشن 

کیلئے  درخواست کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو آپ کو اپنی درخواست میں دی گئی معلومات کو ثابت کرنےاگر آپ کی 

ی کدستاویز کی درخواست کا جواب دینے کا کہا جائے گا۔ یہ درخواست بہت اہم ہے۔ عمارت کے ایجنٹس اس بات 

نانے ت دی ہے۔ اس بات کو یقینی بتصدیق کریں گے کہ آیا آپ اس موقع کے لیے اہل ہیں جس کیلئے آپ نے درخواس

 کیلئے کہ آپ تیار ہیں وقت سے پہلے تیار ہو جائیں۔

 :آپ کو دکھانا ہوگا

 سند پیدائش، تصویری : کون آپ کے ساتھ رہے گا۔ مثالیںIDs 

 یٹرنز؛ ادائیگی کی پرچیاں؛ وفاقی اور ریاستی ٹیکس ر: ہر اس شخص کی آمدنی جو آپ کے ساتھ رہے گا۔ مثالیں

 سے حاصل شدہ آمدنی کا ثبوت مراعات یک اعانت یعوامسیکیورٹی، سابق فوجی یا سوشل 

 گیس یا  آپ کا موجودہ لیز، کرایے کی رسیدیں، حالیہ: مثالیں: آپ کے موجودہ اپارٹمنٹ کے بارے میں معلومات

 بجلی کا بل



  بعد کے نےید درخواست کے آپاگر آپ کو ان دستاویزات کی نقول حاصل کرنے میں مدد درکار ہے تو :

 ۔ںیکھید فہرست جانچ اور وسائل

 ۔ اپنی دستاویزات بھیجنے کے بعد3dسیکشن 

ر ایسا ہے تو، مزید غور کیلئے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اگآپ کی اہلیت کا جائزہ لیا جائے گا، اور آپ کی درخواست کو 

 ہوگا۔ آپ کو کامیاب امیدوار کا تعین کرنے اور یونٹ کی پیشکش کرنے سے پہلے آپ کو چند مزید مراحل سے گزرنا

ہے  یسا ہوتاآپ کو مسترد ہونے کا نوٹس مل سکتا ہے کہ آپ اہل قرار نہیں پا سکے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر ا

یں متو آپ کواپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بتانے کا موقع ملے گا کہ آپ کے خیال 

 :فیصلہ درست کیوں نہیں تھا۔ اپیل کا عمل مسترد ہونے کے نوٹس میں شامل ہے۔ یاد رکھیں

 یل کہ آپ ایک ایسی اپ آپ کے پاس صرف ایک محدود وقت ہوگا—اگر آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں، تو جلدی کریں

اپنی اپیل  جمع کرائیں جس میں یہ وضاحت ہو کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو مسترد نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔

 کی تائید کرنے والی کوئی دستاویزات شامل کریں۔

 بلڈنگ کے ایجنٹس آپ کی اپیل کا جائزہ لیں گے اور نتیجہ کے ساتھ آپ کو نوٹس بھیجیں گے۔ 

 پیل کامیاب ہو جاتی ہے، تو ایجنٹ آپ کی درخواست پر کارروائی جاری رکھے گا۔اگر ا 

  گتا ہے کہ لاگر آپ کی اپیل کامیاب نہیں ہوتی ہے، تو آپ کو اپیل مسترد ہونے کا نوٹس موصول ہوگا۔ اگر آپ کو

رابطہ کر سے  HDCیا  HPDاب بھی کوئی غلطی ہے، تو آپ شکایت کے ساتھ پانچ کاروباری دنوں کے اندر 

تا سکتے ہیں۔ اس بات کی تائید کرنے والی ایک وضاحت اور دستاویزات ضرور شامل کریں کہ آپ کو کیوں لگ

 ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ نوٹس آپ کو ہدایات دے گا۔

ئی گاگر آپ رہائش کے موقع کے لیے اہل نہیں قرار پاتے ہیں، تب بھی دوسری یونٹس کے لیے آپ کی جمع کرائی 

گ کنیکٹ درخواستیں بدستور فعال ہیں۔ اگر آپ کو کسی اور یونٹ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو اپنی ہاؤسن دوسری

 کی معلومات کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا نہ بھولیں۔

 ۔ اہلیت کے جائزے کے عمل کی تیاری کیلئے نکات3eسیکشن 

تیار  عمل تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔سستی ڈیولپمنٹ کے لیے جب آپ کی اہلیت کا جائزہ لے لیا جائے گا تو یہ 

 :رہنے کیلئے آپ وقت سے پہلے کیا کر سکتے ہیں وہ یہاں درج ہے

  آپ یک جو آپ سے اہلیت کے جائزے کے دوران فراہم کرنے کو کہا جا سکتا ہےدستاویزات کی ان اقسام کیلئے 

 ۔ںیکھید ڈیگائ ینام فہرست جانچ اور وسائل: بعد کے نےید درخواست کے

  معذور افراد کیلئے اگر آپ کو نقل و حرکت، بصارت، یا سماعت کی معذوری الحق ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے

 HDCاور  HPD، جو ایک ایسا فارم ہے جسے مکمل کرنے کو کہیں مختص یونٹس کیلئے اہلیت کا سرٹیفکیٹ

ہیں کہ گھرانہ میں کوئی فرد معذوری کیلئے مختص یونٹ کیلئے اہل اس بات کی تصدیق کیلئے استعمال کرتے 

 HPDقرار پاتے ہیں۔ یہ فارم ایک سال تک کیلئے کارآمد ہے، اور آپ کو ہاؤسنگ کنیکٹ کی ویب سائٹ پر یا 

 ۔nyc.gov/hpd/accessibility: کے معذور افراد کے لیے وسائل کے صفحہ پر فارم کا لنک مل سکتا ہے

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/housing-connect-application-guides.page
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 لنے کی اہلیت کا جائزہ بنیادی طور پر آن الئن لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو مارکیٹنگ ایجنٹ سے ذاتی طور پر م

ضرورت ہے اور میٹنگ کیلئے مناسب رہائش کی ضرورت ہے، تو اپائنٹمنٹ سے پہلے مناسب رہائش کی 

 درخواست کرنے کو یقینی بنائیں۔

 ے کریڈٹ اور کرایے کی سرگزشت جانیں۔ اگر آپ سستے کرایے کیلئے درخواست دیتے ہیں، اور اہلیت کے اپن

جائزے کیلئے آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے، تو آپ کے پاس کریڈٹ چیک یا کریڈٹ چیک کی بجائے کرایے کی مثبت 

و سمجھنے یا بہتر کرنے میں مدد کی سرگزشت کا ثبوت فراہم کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی کریڈٹ ہسٹری ک

 ۔rent-to-nyc.gov/ready: ضرورت ہو تو، کرایے کیلئے تیار مالیاتی مشیر کے ساتھ اپائنٹمنٹ لیں

 یا کہتی کیقینی بنائیں کہ لیز ختم ہونے سے پہلے آپ کی موجودہ لیز باہر جانے کے بارے میں  کو کرنے کیچ ہی

تو آپ  ہے۔ وقت سے پہلے اس بات کو جاننا مفید ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو اپارٹمنٹ کی پیشکش کی جاتی ہے،

 کو جلدی منتقل ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

 Mitchell-Lama۔ 4سیکشن 

Lama-Mitchell کرتا مفراہ رہائش مبنی پر تعاون اور کرایہ کو خاندانوں والے آمدنی متوسط اور معتدل پروگرام 

 Lama-Mitchell ساتھ کے انتظار فہرست اوپن آپ تو ہیں، فوجی سابق والے رہنے میں اسٹیٹ یارک نیو آپ اگر ہے۔

 کریں۔ مالحظہ سائٹ ویب کی Lama-Mitchell کیلئے جاننے مزید ہیں۔ سکتے ہو حقدار کے ترجیح لیے کے ڈیولپمنٹ

Lama-Mitchell ذریعے کے فہرستوں کی انتظار والی جانے کی ریکھ دیکھ ذریعے کے ڈیولپمنٹ ایک ہر اپارٹمنٹس 

 خالی متوقع کیلئے قریب مستقبل کیونکہ ہیں بند فہرستیں کی انتظار سی بہت ہیں۔ جاتے دیے پر کرایے یا ےیک فروخت

 ختم فہرستیں کی انتظار یہ جب تاہم، یں۔ہ موجود دہندگان درخواست کافی ہی سے پہلے لیے کے کرنے    پ ر کو آسامیوں

 کی رہائشوں آپ ہیں۔ کرتی انعقاد کا الٹریز کیلئے کرنے    پ ر کو فہرستوں کی انتظار اپنی ڈیولپمنٹس یہ تو ہیں، جاتی ہو

 الٹریوں ان پر صفحے کے تالش کے سائٹ ویب کی کنیکٹ Lama-Mitchell اور ہیں سکتے دیکھ فہرست

 ہیں۔ سکتے دے درخواست کیلئے

Lama-Mitchell ہوتی نہیں ضرورت کی الٹریوں یلئےک کرنے    پ ر کو ہرستوںف کی نتظارا اپنی وک مارتوںع چھک کی 

 کرنا رابطہ سے مپنیک انتظامی راست راہب کیلئے رنےک درخواست یک یپلیکیشنا کو آپ کیلئے، دینے درخواست ہے۔

 کے معلومات کی رابطے یلئےک کمپنی انتظامی یکا ہر ورا فہرست یک مارتوںع والی فہرستوں کی انتظار اوپن چاہیے۔

 کریں۔ لکک پر "فہرست کی انتظار" پر صفحہ ےک تالش کے کنیکٹ Lama-Mitchell واسطے،

 ۔ اکثر پوچھے گئے سواالت5کشن سی

مجھے معذوری الحق ہے، لیکن یہ میری نقل و حرکت، بصارت، یا سماعت کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ کیا 

 میں اب بھی ہاؤسنگ کنیکٹ کے ذریعے درخواست دے سکتا ہوں؟

ہاں۔ وہ درخواست دہندگان جنہیں نقل و حرکت، بصارت یا سماعت کی معذوری الحق نہیں ہے وہ اب بھی عام سستی 

ہاؤسنگ الٹری میں سستی رہائش کیلئے درخواست دے سکتے ہیں اور اگر یونٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہوئی تو 

ئے مختص یونٹس نقل و حرکت، عمارت کے مالک سے مناسب رہائش کی درخواست کر سکتے ہیں۔ معذور کیل

http://www.nyc.gov/ready-to-rent
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Fmitchell-lama-program.page&data=04%7C01%7CLangeA%40hpd.nyc.gov%7C560ecbb8be614420ca0e08d8c2f41e74%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637473701018557358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ziqS%2B%2FCsUL8Q3fz5ICmUo8gr1xMebMWI3Ythi3QtMOE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa806-housingconnect.nyc.gov%2Fnyclottery%2Flottery.html%23ml-home&data=04%7C01%7CLangeA%40hpd.nyc.gov%7C560ecbb8be614420ca0e08d8c2f41e74%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637473701018567313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KrLxKe0F1Y6RZAaw6G3EHuvNLqXsjpQ8%2BKmabAQr79A%3D&reserved=0


ہیں اور بحالی  کردہ مکملبصارت، اور سماعت کی معذوری والے لوگوں کیلئے مخصوص ہیں، وفاقی فنڈنگ کے ساتھ 

 کے تحت مطلوب ہیں۔ 504ایکٹ کے سیکشن 

اگر مجھ سے معذور کیلئے مختص یونٹ کے بارے میں رابطہ کیا جاتا ہے لیکن مجھے نقل و حرکت، 

 سماعت کی معذوری الحق نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟بصارت، یا 

ایا جاتا پاگر آپ اپنی درخواست میں نقل و حرکت، بصارت، یا سماعت کی معذوری کی نشاندہی کرتے ہیں اور بعد میں 

بعد  ے گا۔ہے کہ آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، تو آپ کی درخواست کو دوبارہ درخواستوں کے عام پول میں ڈال دیا جائ

 کیلئے آپ سے دوبارہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کرنے غور میں

 معقول رہائش کیا ہے؟

ی معذور معقول رہائش پالیسی، پروگرام، سروس، کام کی جگہ، یا گھرانہ میں تبدیلی، موافقت، یا ترمیم ہے جو کس

وہیل  شخص کو بغیر معذوری والے کسی شخص کے برابر رسائی کی اجازت دے گی۔ معقول رہائش کی مثالوں میں

ں پالتو ؛ ایسی عمارت میچیئر استعمال کرنے والے کو عمارت میں داخل ہونے کی اجازت دینے کیلئے ریمپ کا اضافہ

 جانور کی اجازت دینا جہاں پالتو جانوروں کی پالیسی نہیں ہے، شامل ہے۔

 کیا عمل ہے؟ معذوری کی وجہ سے آپ کے اپارٹمنٹ یا گھر میں معقول رہائش کی درخواست کرنے کا

آپ اپنے مکان مالک یا عمارت کے مالک سے براہ راست معذوری کی وجہ سے معقول رہائش کی درخواست کر 

ر سکتے ہیں، جو آپ کو بغیر کسی قیمت کے فراہم کی جانی چاہیے، جب تک کہ مطلوبہ کام کی وجہ سے کوئی غی

 ضروری بوجھ نہ بنے۔

پارٹمنٹ میں معقول رہائش فراہم کرنے کیلئے تیار نہیں اگر میرا مکان مالک معذوری کی وجہ سے ا

 ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟

NYC ہ انسانی حقوق کے قانون کے تحت، آپ کو کسی معذوری کی وجہ سے معقول رہائش کا حق حاصل ہے اال یہ ک

دائیگی کرنے م کرنے اور اغیر مناسب مشکالت پیدا ہو جائیں۔ اگر آپ کا رہائش فراہم کنندہ مناسب رہائش فراہ اس سے

کیلئے  کیلئے تیار نہیں ہے، تو آپ اپنے اور آپ کے مالک مکان کے درمیان کوآپریٹو ڈائیالگ کے عمل میں تعاون

NYC کمیشن برائے انسانی حقوق سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

بارے  میں اپنی سستی رہائش کی درخواست یا میری اہلیت کا جائزہ لینے والے مارکیٹنگ ایجنٹ کے

 میں شکایت کیسے درج کرا سکتا ہوں؟

HPD  کمپالئنس سےhpdcompliance@hpd.nyc.gov  پر یاHDC  کمپالئنٹس سے

hdccompliance@nychdc.com پر رابطہ کریں۔ 

پر کال کریں یا اپنے حقوق کے  311یقین ہے کہ آپ کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو براہ کرم  اگر آپ کو

 کمیشن برائے انسانی حقوق میں شکایت درج کرائیں۔ NYCپر جائیں یا  nyc.gov/cchrبارے میں مزید جاننے کیلئے 

mailto:hpdcompliance@hpd.nyc.gov
mailto:hdccompliance@nychdc.com
http://www.nyc.gov/cchr


 الٹریوں کیلئے میری درخواست میں کونسی طبی دستاویزات درکار ہیں؟ہاؤسنگ کنیکٹ کی 

  کہ اس  براہ کرم نوٹ کریں - (طبی سرٹیفیکیشن)معذور افراد کیلئے مختص یونٹس کیلئے اہلیت کا سرٹیفکیٹ

سال ہے اور جب آپ کو یونٹ کی پیشکش کی جاتی ہے تب سے آپ کے  1میڈیکل سرٹیفیکیشن کی مدت حیات 

ند ، سIDمثال کے طور پر، )ہفتوں کا وقت ہوگا  2دستاویزات اکٹھی کرنے اور جمع کرانے کیلئے پاس اپنی 

 ۔(پیدائش، آمدنی کی تصدیق اور موجودہ رہائش کا ثبوت

 اگر آپ اہلیت کے جائزے کیلئے مختص وقت کے اندر میڈیکل سرٹیفیکیشن کا  - معذوری کور لیٹر کا سرٹیفکیٹ

ہیں، تو پھر آپ اس کی بجائے سرٹیفکیٹ آف ڈس ایبلٹی کور لیٹر کا فارم خود سے فارم مکمل نہیں کرا پاتے 

مکمل کر کے جمع کرا سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کسی طبی پیشہ ور کے ذریعے میڈیکل سرٹیفیکیشن کا فارم 

 مکمل کرانے کے قابل ہو جائیں۔

 درخواست کے عمل میں مدد کی ضرورت ہے؟

HPD سی کمیونٹی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو سستی رہائش کی الٹریوں کی تیاری اور درخواست ہاؤسنگ ایمبیسیڈرز ای

ان معذور افراد کیلئے ہاؤسنگ ایمبیسیڈرز کے ساتھ شراکت  HPDدینے میں مدد کرتی ہیں۔ عام ایمبیسیڈرز کے عالوہ، 

صوصی مدد فراہم کر سکتے داری کرتا ہے جو نقل و حرکت کی معذوری کے حامل درخواست دہندگان کیلئے مزید خ

: پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں 311ہیں۔ اپنے نزدیکی ہاؤسنگ ایمبیسیڈر سے رابطہ کرنے کیلئے 

ambassadors-nyc.gov/housing۔ 

کی معذوری کی خدمت  HPDخدمات کے بارے میں معلومات کیلئے آپ  HPDعام طور پر ہاؤسنگ ایمبیسیڈرز یا 

پر  accessibility@hpd.nyc.govپر اور  212-863-6486: سے بھی Andrew Langeکے سہولت کار 

 رابطہ کر سکتے ہیں۔

نیکٹ کے پلیٹ فارم سے الک آؤٹ ہونے پر کسی درخواست کا اسٹیٹس جاننے کے لیے، یا ہاؤسنگ ک

 :کس سے رابطہ کرنا ہے

NYCHousingConnect@hpd.nyc.gov 212-863-7990 ای 

 :اور دیگر واؤچرز کے بارے میں کس سے رابطہ کرنا ہے 8سیکشن 

 HPD حاالنکہ ہے، کرتا نہیں جاری کو عوام راست براہ واؤچرز چوائس ہاؤسنگ مبنی پر دار کرایہ 

 رینیوول کمیونٹی اینڈ ہومز اسٹیٹ یارک نیو واؤچرز مبنی پر دار کرایہ 8 سیکشن

(HCR Renewal, Community and Homes) اتھارٹی ہاؤسنگ سٹی نیویارک اور 

(NYCHA ,Authority Housing City York New) ہیں۔ دستیاب ذریعے کے HCR بذریعہ سے 

 ہوم آپ ہے۔ سکتا جا کیا رابطہ پر  718-707-7771سے NYCHA اور پر 866-275-3427 فون

 خدمات سماجی برائے محکمہ NYC کیلئے خدمات کی تحفظ سے ہونے گھر بے ذریعے کے پروگرام بیس

 ۔www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page :ہیں سکتے کر رابطہ بھی سے

 CityFHEPS –  رہائش تالش کرنے اور برقرار رکھنے میں افراد اور خاندانوں کی مدد کرنے کیلئے سٹی

 ضمیمہ۔ کا اعانت ںیمکے زیر انتظام کرایے 

http://nyc.gov/housing-ambassadors
mailto:accessibility@hpd.nyc.gov
mailto:NYCHousingConnect@hpd.nyc.gov
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhra%2Fhelp%2Fhomebase.page&data=02%7C01%7CLangeA%40hpd.nyc.gov%7C6c2df513a846456d7be908d86a25ecac%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637376058394716908&sdata=aODvCStGFAlsNIU4ssrsW21QJFfzrtxxWKcQC48SxKQ%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps.page


 HASA –  سٹی کے زیر انتظام خدماتAIDS  یاHIV  کی بیماری میں مبتال افراد کو زیادہ صحت مند، زیادہ

 آزادانہ زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔

 NHTD – اسٹیٹ کے زیر انتظام نرسنگ ہوم کی منتقلی اور ڈائیورژن کی چھوٹ۔ 

 ISS – نشوونما کی معذوری والے بالغین کیلئے اسٹیٹ کے زیر انتظام ہاؤسنگ سبسڈی۔ 

 ۔ وسائل6سیکشن 

 سائٹسویب 

  معذور افراد کے لیےHPD کے وسائل 

 NYC ہاؤسنگ کنیکٹ 

 Lama-NYC Mitchell کنیکٹ 

 MOPD ہاؤسنگ کسسیا :NYC میں رہائش تک رسائی کیلئے آپ کی گائیڈ 

  ہاؤسنگ ایمبیسیڈر پروگرام(Housing Ambassador Program) 

  کرایہ کیلئے تیار پروگرام(ProgramReady to Rent ) 

 دستاویزات

 NYC ہاؤسنگ کنیکٹ ایپلیکیشن گائیڈز (NYC Housing Connect Application Guides) 

  معذوری کے کور لیٹر کا سرٹیفکیٹ(Certificate of Disability Cover Letter) 

 (میڈیکل سرٹیفیکیشن)یے مختص یونٹس کیلئے اہلیت کا سرٹیفکیٹ معذور افراد کے ل 

https://www1.nyc.gov/site/hra/help/hiv-aids-services.page
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/mrt90/nhtd-tbi/nhtd_overview.htm
https://www.nyconnects.ny.gov/services/housing-subsidy-iss-opwdd-pr-94720904
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/resources-for-people-with-disabilities.page
https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/
https://a806-housingconnect.nyc.gov/nyclottery/lottery.html#ml-home
https://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/access-housing-guide.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/housing-ambassadors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/ready-to-rent.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/housing-connect-application-guides.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/certificate-of-disability-cover-letter.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/certification-of-disability.pdf



