
 

 سٹی آف نیو یارک 
 ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ  

 انفورسمنٹ اینڈ نیبرہڈز کی خدمات کا دفتر  

 

 2021دسمبر  –جائیداد کے مالکان کیلئے بلیٹن 
 

 محترم جائیداد کے مالکان،
  

( وقتاً فوقتاً نئی قانون  Housing Preservation and Development, HPDڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ )

سازی کے بارے میں اپ ڈیٹس اور رہائشی عمارتوں کے مالکان کو دستیاب مواد اور وسائل کے بارے میں معلومات فراہم کرتا  

ہے تاکہ نیو یارک سٹی ہاؤسنگ مینٹیننس کوڈ، نیو یارک اسٹیٹ ایک سے زیادہ رہائش کے قانون اور سٹی کے متعلقہ دیگر قوانین 

  کی ویب سائٹ HPDیل میں معاونت کی جا سکے۔ اس بلیٹن )اور ماضی کی بلیٹنز( کو دوسری زبانوں میں پڑھنے کیلئے کی تعم

 مالحظہ کریں۔
  

دینا نہیں ہے۔ یہ معلومات نیو یارک سٹی میں یہ اشاعت صرف معلوماتی مقاصد کیلئے ہے اور اس کا مقصد قانونی مشورے  
 ہاؤسنگ سے متعلق قوانین اور ضوابط کے بارے میں مالکان اور کرایہ داروں کے تمام فرائض کا مکمل یا حتمی بیان نہیں ہے۔

 

 کی ساالنہ فائلنگز:  2021

ساالنہ بیڈ بگ  کے پاس   HPDکو  ایک سے زیادہ مکان )مکانات( کے مالکان بیڈ بگ فائلنگ: : 2021دسمبر   31آخری تاریخ  

بیڈ  کو ختم ہو رہی ہے۔  دسمبر 31کو شروع ہو رہی ہے اور    دسمبر 1فائل کرنے کی ضرورت ہے۔ فائل کرنے کی مدت  رپورٹ 

  مالحظہ کریں۔ کا ویب پیج HPDمیں دستیاب ہے یا  بلیٹنکی  2021بگ فائلنگ کے بارے میں مزید معلومات اکتوبر  

 

  HPDساالنہ رجسٹریشن کی آخری تاریخ گزر چکی ہے لیکن آپ اب بھی   جائیداد کا رجسٹریشن:  : 2021 ا گست  31آخری تاریخ  

پر رجسٹریشن کا عمل شروع کر   (Property Registration Online System, PROSپراپرٹی رجسٹریشن آن الئن سسٹم ) کے 

کے ساالنہ پراپرٹی رجسٹریشن کی تصدیق موصول نہیں ہوئی ہے تو آپ   2022-2021اگر آپ کو اپنے  سکتے ہیں۔ 

HPDONLINE     یا اپنےPROS و چیک کر کے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آیا آپ نے درست طریقے سے  اکاؤنٹ ک

یا ٹیلی فون   (Register@hpd.nyc.govپر جائیں یا ای میل ) کے ویب پیج HPDسواالت کیلئے  رجسٹریشن کرایا ہے یا نہیں۔

کی   COVID-19براہ کرم نوٹ کریں کہ ہمارے دفاتر  ( کے ذریعے رجسٹریشن اسسٹنس یونٹ سے رابطہ کریں۔212-863-7000)

  وجہ سے فی الحال واک ان رجسٹریشن امداد کیلئے کھلے نہیں ہیں۔
 نیا! 

 آن الئن اپائنٹمنٹ شیڈول کریں 
کے رجسٹریشن کے مسائل کے بارے میں رجسٹریشن یونٹ کے نمائندے سے بات کرنے کیلئے آن الئن   دادی جائ اب آپ اپنی  

 اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں! اپائنٹمنٹس ویڈیو کانفرنس یا ٹیلی فون کے ذریعے دستیاب ہیں۔
 

 اپائنٹمنٹ کے ذریعے دستیاب خدمات 
 تجدید کے رجسٹریشن فارم کو مکمل کرنے میں مدد  .1
 ریشن کرانے والوں کی مدد پہلی بار رجسٹ  .2
 نئے مالک کو فروخت کی گئی جائیداد  .3
4. HPD  کے ذریعے موصول ہونے والے رجسٹریشن نوٹس کا جواب دینا 

 

 اپائنٹمنٹ شیڈول کریں
 

   کے دوران پہنچانا ضروری ہے۔ 2202ان ساالنہ نوٹسز کو جنوری  کا ساالنہ نوٹس: 2022

ساالنہ ونڈو گارڈ نوٹس کرایے کی ان تمام عمارتوں میں ضروری  جنوری ساالنہ لیڈ/ونڈو گارڈ نوٹس:  16تا  1جنوری  •

سے   1960یا اس سے زیادہ یونٹس ہوں چاہے عمارت کسی بھی سال میں تعمیر کی گئی ہو۔ اگر عمارت   3ہے جن میں  

کے درمیان بنائی گئی ہے اور مالک جانتا ہے کہ وہاں لیڈ پر مبنی پینٹ   1960-1978وہ    پہلے بنائی گئی ہے یا اگر

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-maintenance-bulletin.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/hpd-online.page
https://a806-pros.nyc.gov/PROS/mdRInternet.html
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/register-your-property.page
mailto:Register@hpd.nyc.gov
https://hpdrau.timetap.com/


    

  2سے   1موجود ہے تو، کرایہ کی تمام عمارتوں میں ساالنہ لیڈ پینٹ کے نوٹس کی ضرورت ہے، جن عمارتوں میں 

 کو پورا کر سکتے ہیں۔ یونٹس ہیں ان میں بھی۔ آپ کی عمارت کی بنیاد پر، آپ درج ذیل نوٹسز کے ساتھ تقاضوں
o  ڈ/ونڈو گارڈ نوٹسساالنہ لی زبانوں میں ایک مشترکہ  ہسپانویانگریزی اور   
o  ساالنہ ونڈو گارڈ نوٹس زبانوں میں ایک واحد  ہسپانویانگریزی اور   
o  ساالنہ لیڈ نوٹس زبانوں میں ایک واحد  ہسپانویانگریزی اور 

فروری تک آپ کو یہ نوٹس فوری طور پر واپس کر دیں جیسا کہ نوٹس پر   15کرایہ داروں کیلئے ضروری ہے کہ وہ 

  ی وری ڈل یساالنہ نوٹس ک ے ی روک تھام کے ل ی کے خطرات ک نٹی پ  یپر مبن  سہی اپنے س ہم آپ کو   ہدایت دی گئی ہے۔

  تےی کے استعمال کا مشورہ دملتی جلتی دستاویز یا اس سے  خالصہ فارم  –بچے کے بارے میں انکوائری  – کے نمونے 

لیڈ والے پینٹ کے ساالنہ نوٹس کی تقسیم پر نظر رکھنے کیلئے، اس صورت میں کہ آپ کی پراپرٹی کے لیڈ والے   ںی ہ 

 کے ذریعے آڈٹ کیا جاتا ہو۔  HPDپینٹ کے ریکارڈز کا 

 

اس بات   HPDاگرچہ یہ نوٹس جنوری میں فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی  اسٹوو نوب کے کورز کا نوٹس: •

مندرجہ باال مطلوبہ   اسٹوو نوب کے کورز کی تنصیب سے متعلق ساالنہ نوٹس کے ساتھ مشورہ دیتا ہے کہ آپ  کا تاکید

اور کورز کی دستیابی کے ریکارڈز کو محفوظ رکھنا  نوٹس کی اپنی تقسیم  نوٹس کے ساتھ کرایہ داروں کو فراہم کریں۔

 نہ بھولیں۔
 

 

 ساالنہ معائنے:  2022

فروری تک ساالنہ لیڈ پینٹ کا نوٹس )مذکورہ باال( واپس نہیں  15اگر آپ کے کرایہ داروں نے  مارچ 1فروری تا  16 •

کیا ہے تو، آپ کو یہ تعین کرنے کیلئے معائنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا چھ سال سے کم عمر کا بچہ گھر میں رہتا  

گھنٹے   10بچہ گھر میں ہفتے میں کم از کم ہے یا نہیں۔ )یاد دہانی: لیڈ والے پینٹ کیلئے "رہائش" کا مطلب ہے کہ 

مارچ تک یہ تعین کرنے کیلئے کرایہ دار کے گھر تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے ہیں کہ آیا   1گزارتا ہے۔( اگر آپ  

چھ سال سے کم عمر کا بچہ گھر میں رہتا ہے یا نہیں تو، مالک کو اس کی اطالع محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت  

 ۔ کو دینی چاہیے
 

کرایہ کی تمام یونٹس کیلئے جہاں آپ نے چھ سال سے کم عمر کے بچے کی رہائش کا تعین کیا ہے، اور آپ کے   •

تاکید کے ساتھ یہ   HPD مشترکہ عالقوں کو لیڈ والے پینٹ کے خطرات کے مدنظر ایک بصری معائنہ کرنا چاہیے۔

 وفاقی محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹمشورہ دیتا ہے کہ جو کوئی بھی اس تحقیق کا انعقاد کرتا ہے وہ  
(Housing and Urban Development, HUD کی طرف سے پیش کردہ ) لے تاکہ   آن الئن بصری تشخیص کی تربیت

نتائج کو برقرار رکھا جائے  اس شخص کو یہ جاننے میں مدد ملے کہ کیا تالش کرنا ہے۔ ہم یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ 

معائنے کو   اس سے ملتے جلتے فارم پریا  خالصہ فارم   -  معائنہ یساالنہ بصر  ےی کے خطرات کے ل نٹی والے پ  ڈی ل

کے ذریعے آڈٹ   HPDہ آپ کی پراپرٹی کے لیڈ والے پینٹ ریکارڈز کا دستاویزی شکل دینے کیلئے، اس صورت میں ک

 کیا جائے۔ 
 

• HPD   اس بات کا مشورہ دیتا ہے کہ، جہاں آپ پہلے سے ہی لیڈ والے پینٹ کے خطرات کیلئے بصری معائنہ کر رہے

جیسے چوہوں، کاکروچ، چھچھوندروں اور پھپھوندی کیلئے درکار ساالنہ   انڈور الرجین کے خطرات ہیں، آپ اس وقت 

سال سے کم   6معائنہ بھی کرتے ہیں، حاالنکہ اندرونی الرجین کا معائنہ ان رہائشی اکائیوں تک محدود نہیں ہے جہاں 

نمونہ  کیلئے ایک نے اس مقصد   HPDنیز اس معائنہ کے ریکارڈز کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور  عمر کا بچہ رہتا ہے۔

آپ کو کیلنڈر سال میں   فراہم کیا ہے یا آپ اسی معلومات کو برقرار رکھنے کیلئے اپنا ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ تفتیشی فارم

   کم از کم ایک بار یہ انڈور الرجین معائنہ کرانا چاہیے۔
 

 انفورسمنٹ نیوز: 

سے   10کی طرف سے   HPDکے خالف ورزی کے نوٹس میں بیان کیا گیا ہے،  HPDجیسا کہ  ماحولیاتی تحفظ کا محکمہ: 

کی پھپھوندی کی خالف ورزیوں کو الئسنس یافتہ مولڈ   Cاور کالس  Bزیادہ یونٹس والی عمارتوں کو جاری کردہ کالس 

کو، ماحولیاتی تحفظ کے محکمہ   2020دسمبر   18ٹر کے ذریعے درست کرنا ضروری ہے۔ ئ اسیسسر اور ریمیڈی 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/lead/lead-annual-notice-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/annual-notice-to-tenant-appendixb.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/win/annual-notice-to-tenant-appendixb-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-hpd-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/delivery-of-annual-notice-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-stove-knob.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.hud.gov%2Foffices%2Flead%2Ftraining%2Fvisualassessment%2Fh00101.htm&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C84e97a1f824444e9d5ab08d897d9789f%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637426307564360142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S7bdsy8SPa2zlHPQScqe88IuFZ5t77VAaKT4uvkT1%2Fc%3D&reserved=0
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-investigation-sample-compliance-forms.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/indoor-allergen-hazards-sample-investigative-report.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/indoor-allergen-hazards-sample-investigative-report.pdf


    

(Department of Environmental Protection, DEP  کی طرف سے جاری کردہ ایک اصول نافذ ہوا جو مالک الئسنس )

یافتہ اصالح کار کی خدمات حاصل کرنے میں ناکام ہونے پر سمن جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کی  

  اس نئے ہرجانے کے شیڈول کے ساتھ اپنے کام کا نوٹس دائر کرنے کی ضرورت ہے۔  DEPضرورت تھی، ان کمپنیوں کو 

اگر   پر مل سکتی ہیں۔ /https://rules.cityofnewyork.us/rule/32126کی تفصیالت کے بارے میں مزید معلومات 

خالف   HPDکے جواب میں ان شرائط پر کام مکمل ہونے کا علم ہوتا ہے تو کی خالف ورزی  HPDمناسب فائلنگ کے بغیر 

کے پاس بھی مناسب ٹھیکیداروں کی طرف سے فائلنگ کا کوئی ریکارڈ   DEPاگر   کے پاس بھیج دیتا ہے۔ DEPورزیوں کو 

ریٹو ٹربیونلز کو یہ خالف ورزیاں آفس آف ایڈمنسٹ  جائیداد کے مالک کو خالف ورزیاں جاری کرے گا۔  DEPنہیں ہے تو 

 $ تک ہے۔  2,400$ سے 800واپس بھیجی جا سکتی ہیں، اور جرمانے کی حد  

 

 

 (EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM, ERAPنیو یارک اسٹیٹ ایمرجنسی رینٹل اسسٹنس پروگرام )

 
( کیلئے درخواست دی ہے  ERAPپروگرام )اگر آپ کے کرایہ داروں میں سے کسی نے نیو یارک اسٹیٹ ایمرجنسی رینٹل اسسٹنس 

اہل قرار یافتہ کم سے   ERAPتو براہ کرم درخواستوں کے مکان مالکان کے حصے کو جلد از جلد مکمل کرنے کو یقینی بنائیں۔ 

کا  ماہ تک کے پچھلے کرایہ کی ادائیگی، اگر قابل اطالق ہو تو مستقبل کے تین ماہ  12متوسط آمدنی والے گھرانوں کو ان کے  

  ERAPکرایہ دار کے ساتھ مکان مالکان یا کرایہ دار جنہوں نے  کرایہ، اور اہل قرار یافتہ یوٹیلیٹی بقایا جات فراہم کر سکتا ہے۔ 

کیلئے درخواست دینے سے انکار کر دیا ہے، یا بقایا جات کے ساتھ خالی کر کے جا چکے ہیں، وہ مکان مالک کرایہ پر امدادی  

دے سکتے ہیں۔ درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کیلئے، اور یہ جاننے کیلئے   پروگرام کیلئے درخواست 

پر مفید دستاویزات اور ویڈیوز موجود   کی ویب سائٹ NYS ERAPمالحظہ کریں۔  otda.ny.gov/erapکہ آیا آپ اہل ہیں یا نہیں، 

ہیں۔ کمیونٹی پر مبنی ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو نیو یارک کے باشندوں کو پانچوں بوروز میں درخواست دینے میں مدد کرتی ہیں، 

 پر درج ہیں۔ nyc.gov/erapجو 

 

 

 مکان مالک کی ہیلپ ڈیسک: 

ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ   NYCاٹارنی جنرل آفس، اور  NYSنیبر ہڈز،  NYCسنٹر فار  مکان مالک کی ہیلپ ڈیسک 

مکان مالک کی ہیلپ   تک چلے گی۔  2022میں شروع ہوئی ہے اور مارچ   2021ڈیولپمنٹ کے ساتھ شراکت داری ہے، جو مارچ  

ڈیسک جدوجہد کرنے والے مکان مالکان کو ہاؤسنگ کونسلنگ، مالی امداد، قانونی خدمات سے جوڑ کر، اور وثیقہ کی چوری اور  

لوں کے بارے میں واقف کر کے ہاؤسنگ اور نقل مکانی کے شدید خطرے سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مسائل  گھوٹا

Central Brooklyn ،Southeast Queens  اورNorth Bronx   میں ہیلپ ڈیسک کے ترجیحی عالقوں میں رنگ کے مالکان کو

  غیر متناسب طور پر متاثر کرتے ہیں۔
 

 

 ی فروخت: آنے والی ٹیکس حقوق ک

کو ہوا تھا۔ اگر آپ کی جائیداد لین کی فروخت میں شامل تھی اور آپ ادائیگی کرنے سے   2021دسمبر   17کا حق فروخت   2021

پر ہوم اونر ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں یا   3456-466-855-1قاصر ہیں، تو براہ کرم 

https://homeownerhelpny.org/get-help  مشکل کے اعالن کو مکمل کرنے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور 

  کسی بھی ٹیکس لین کے معاملے میں تعاون حاصل کرنے کے لیے۔ 

https://rules.cityofnewyork.us/rule/32126/
https://rules.cityofnewyork.us/rule/32126/
https://rules.cityofnewyork.us/rule/32126/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Femergency-rental-assistance%2F&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078716484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yLO8kjnYeMmQNFyL%2FYwRQv7CbEpzgoMgtf5Qo5JACes%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Femergency-rental-assistance%2F%23apply&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078726443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J%2FWEd0WrleXyCKFYc%2FuCsk1pM7FlYBqpDRitF3AXAbQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fotda.ny.gov%2Fprograms%2Femergency-rental-assistance%2F%23apply&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078726443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J%2FWEd0WrleXyCKFYc%2FuCsk1pM7FlYBqpDRitF3AXAbQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhra%2Fhelp%2Fnew-york-emergency-rental-assistance-program-erap.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Ca61f8d1e9232430fb37f08d9ba8f584a%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637745947078726443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DeXg6Me3gzAd4eZaL7gbXoK1ekPYRfJ6pyJaAJLlRVg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhomeownerhelpny.org%2F&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C6ccbaf868ecb498cd91808d9b698b194%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637741589187052708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gQ%2BZcVaaCOyLzMCV8tAYJ6RaA2eUclbDGlDxcNYgEtE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhomeownerhelpny.org%2Fget-help&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C6ccbaf868ecb498cd91808d9b698b194%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637741589187042741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ST0me66Vdcg5KpgGz9tymt%2FX%2FqpDXCqi5Wv3qhnx7yI%3D&reserved=0


    

 

 

HPD  اپ ڈیٹس: 8کا سیکشن 

• HPD   کووڈ سے متعلق پالیسیوں میں تبدیلیوں کے بارے میں تازہ ترین رہنمائی جاری کرے گا، حصہ لینے والے مالکان

 کی ویب سائٹ کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کرے گا۔  8کی سیکشن   HPDسے رابطہ کرے گا، اور 

سے معلومات    HUDمیں  ان کے بارے HPDنیو یارک سٹی کیلئے فیئر مارکیٹ کے کرایے کم کر دیے گئے تھے اور  •

کی ادائیگی کے معیارات کا استعمال جاری رکھے گا اور معیارات تبدیل ہونے پر اپنی   HPD 2021 حاصل کر رہا ہے۔ 

آنے والے مہینوں میں ہونے والی تبدیلیوں کیلئے براہ    ( کو اپ ڈیٹ کر دے گا۔HPD (nyc.gov ) -  8سیکشن  ویب سائٹ )

 کرم ویب سائٹ دیکھیں۔ 
 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Fsection-8.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C814463fa1da4431d36be08d9b69cfd88%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637741607639792720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Eldms%2B7TG%2Fsq79M%2F%2BzO8p232qtx8ZC03xGF%2FuQGClkY%3D&reserved=0

