
 

 2022فروری 

 سٹی آف نیو یارک 
 ڈپارٹمنٹ آف ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ  

 نفاذ اور پڑوس یک خدمات کا دفتر  

 
 2022فروری  –پراپرٹی مالکان کیلئے اطالع نامہ 

 

م پراپرٹی مالکان،   محتر
 

ڈویلپمنٹ   اینڈ  پریزرویشن  ہاؤسنگ  آف  (  Department of Housing Preservation and Development, HPD) ڈپارٹمنٹ 
تاکہ   فراہم کرتا رہتا ہے  معلومات رہائشی عمارت ےک مالکان کو  میں  بارے  اور وسائل ےک  مواد  دستیاب  اور  سازی  نٹی قانون   

ً
 فوقتا

ً
وقتا

ن یک تعمیل   نیو یارک سٹی رہائش یک بحایل ےک قانون، نیو یارک اسٹیٹ ےک ایک ےس زیادہ رہائش ےک قانون اور سٹی ےک دیگر متعلقہ قوانیں
لنں (  اور گزشتہ اطالع ناےم)ل سےک۔ دورسی زبانوں میں یہ اطالع نامہ میں مدد م  مالحظہ کریں۔  یک ویب سائٹ  HPDپڑھنن ےک 

 
۔   لنں ہے اور اس کا مقصد قانوٹن مشورہ دینا نہیں ہے یہ معلومات نیو یارک سٹی میں رہائش ےس  یہ اشاعت رصف معلوماٹر مقاصد ےک 

۔  ن اور اصول ےک حواےل ےس مکان مالکان اور کرایہ داروں یک تمام ذمہ داریوں کا مکمل یا حتیم بیان نہیں ہے  متعلق قوانیں
 

 

یشن   ساالنہ بیڈ بگ رجسٹی

۔   2022فروری  فائل کرنن میں ناکایم یک وجہ ےس  ساالنہ بیڈ بگ رپورٹ  ےس خالف ورزیاں جاری یک جا ریہ ہیں

مالکان کو   ےک  مکانات  ےس    1متعدد  ڈویلپمنٹ    31دسمتر  اینڈ  پریزرویشن  ہاؤسنگ  آف  ڈپارٹمنٹ  سٹی  یارک  نیو  درمیان  ےک  دسمتر 

(HPD  )  ۔    31نومتر ےس  1ےک پاس ساالنہ بیڈ بگ رپورٹ فائل کرنن اور ورت ہے اکتوبر تک پچھےل سال یک معلومات فراہم کرنن یک رصن

  ، ورت ہے معلومات فراہم کرنن یک رصن لنں کہ کونش  اکتوبر    ج یپکا ویب    HPDیہ جاننن ےک  نامہ کا    2021مالحظہ کریں یا ہمارا    اطالع 

فائل کر   بیھ  اب  لنں  ےک  تعمیل کرنن  پہےل  ےس  ہونن  جاری  ورزی  خالف  آپ  لیکن  ہے  چیک  تاری    خ گزر  آخری  یہ  فائل کرنن یک  ۔  دیکھیں

۔    سکنر ہیں

آپ کو دوبارہ تصدیق یک ایک علیحدہ  استعمال کر ےک رپورٹ فائل کریں۔  ا کرنے ےک لیے براہ کرم اوپر دیے گیے لنک کا  اس تقاضے کو پور 

ورت نہیے ہے   تو خالف   –دستاویز بھیجئے یک ضے
ے

۔ جب آپ رپورٹ فائل کر دیں ےک
ے

 ورزی خود بخود خارج ہو جایے یک
 

 

 ونڈو گارڈز کا ساالنہ نوٹس 

ورت تیھ،    ونڈو گارڈ کا ساالنہ نوٹسجنوری ےک درمیان، آپ کو اپارٹمنٹ یک تمام یونٹس کو  15جنوری ےس  1 جس میں  بھیجنن یک رصن

کوٹی بچہ رہتا ہے تو کرایہ دار آپ کو اس یک اطالع دے۔ اگر    سال یا اس ےس کم عمر کا   10درخواست یک گٹی تیھ کہ اگر اپارٹمنٹ میں 

، تو آپ کو تمام کھڑکیوں پر منظور    10 ، یا اگر کرایہ دار بصورت دیگر ونڈو گارڈ یک درخواست کرتا ہے سال یا اس ےس کم عمر کا بچہ ہے

پہیل بشمول   ، ورت ہے ےس نصب کرنن یک رصن طریقر  مناسب  اور  فراہم کرنن  جو کش  شدہ ونڈو گارڈز  اور کھڑکیاں  باتھ رومز  ل ےک  ن  متن

ےس   قانون  اس  تو۔  ہو  اگر کوٹی   ، میں کہ کھڑیک  مشتر ایک  ہر  میں  عمارتوں  ایش  اور  ہیں  جاٹر  طرف  چھت یک  یا  بالکوٹن  میں  اپارٹمنٹ 

ل ا  ن ل پر موجود کھڑکیاں جو دورسی متن ن لنی کھلٹر ہیں اور پہیل متن گ ےس بچنن ےک  لوں  وہ کھڑکیاں مستثٹن ہیں جو آ ن ور اس ےس اوپر یک متن

۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یک عمارت   وری ثانوی راستہ ےک طور پر ہوٹر ہیں لنں بناٹی گٹی عمارت میں رصن گ ےس بچنن ےک  میں آ

کہ    1960 مشتر داروں کو  اپنن کرایہ  آپ  تو  تیھ،  تعمتں یک گٹی  پہےل  نوٹسےس  متعلق    ساالنہ  ےس  ونڈو گارڈز  میں  جس  ہیں  سکنر  بھیج 

سال یا اس ےس کم عمر ےک بچے ےک    10سال ےس کم عمر ےک بچے اور لیڈ واےل پینٹ ےک نوٹس ےک تقاضوں ےس متعلق    6یونٹ میں رہنن واےل  

۔   بارے میں پوچھا گیا ہے

، تو آپ کو اپارٹمنٹ کا معائنہ کرنا الزیم طور پر چاہنں  فر   15اگر آپ کو  وری تک اپنن کرایہ دار یک طرف ےس فارم کا جواب نہیں مال ہے

ن کر سکیں کہ آیا وہاں کوٹی   ۔ اگر قابل اطالق عمر کا کوٹی بچہ وہاں رہتا    10تاکہ اس بات کا تعیں سال یا اس ےس کم عمر کا بچہ رہتا ہے

، تو آپ کو یہ دیکھن ا چاہنں کہ منظور شدہ ونڈو گارڈز مناسب طریقر ےس لگائی گنی ہیں یا نہیں اور ان یک دیکھ بھال یک جا ریہ ہے یا  ہے

لنں مناسب وقت تالش کرنن ےک واسےط معقول کوشش کرٹن   ورت ہو تو تنصیب یا مرمت ےک  ، اور پھر اگر رصن ۔ آپ کو معائنن کیلنی نہیں

۔ اگر کرایہ دار رساٹی نہیں دیت ، تو آپ کو   1ا ہے اور آپ چاہنں وری تنصیب یا مرمت نہیں کر سکنر ہیں مارچ تک ونڈو گارڈ یک کوٹی رصن

 : ایک خط میں صورتحال یک وضاحت کرٹن چاہنں اور اےس درج ذیل پتہ پر بھیج دینا چاہنں 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/bedbugs.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/oct-2021-maintenance-bulletin.pdf
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.pdf
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.pdf
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Department of Health and Mental Hygiene — Window Falls Prevention Program 

125 Worth Street:  6th floor - Box CN 58 

New York, NY 10013 
 

عمارت   آپ یک  میں  بیھ  (  عمارتوں ) خط  یہ  میں  اس  نہیں یک۔  تعمیل  ئن  جنہوں  چاہنں  ہوٹن  شامل  فہرست  داروں یک  ان کرایہ  ےک 

 : شامل ہونا چاہنں 

 آپ کا نام اور رابےط یک معلومات۔  •

۔ وہ تاریخیں اور اوقات جب آپ ئن کرایہ دار   • ورت ہے  کو مطلع کیا کہ آپ کو اپارٹمنٹ کا معائنہ کرنن یک رصن

وہ تاریخیں اور اوقات جب آپ ئن اپارٹمنٹ جائن یک کوشش یک )بشمول کش بیھ ویک اینڈ اور شام   •

 ےک اوقات(۔ 

ز( اور ان کرایہ داروں ےک نام جنہوں ئن تعمیل نہیں یک اور ان یک رابطہ یک معلومات۔  •  اپارٹمنٹ نمتر )نمتر

  ، لنں معلومات ےک  مزید  میں  بارے  مالکوں ےک  ےس متعلق مکان  حفظان صحت یک ویب سائٹونڈو گارڈز  ذہٹن  اور    . محکمہ صحت 

۔   پر جائیں
 

 نوب ساالنہ نوٹس کا احاطہ کرتا ہے  و اسٹو 

وری ہے    ساالنہ نوٹس ایک ےس زیادہ رہائش گاہوں ےک مالک کو کرایہ داروں کو   یک ویب سائٹ    HPDپر    اسٹوو نوب کورز)فراہم کرنا رصن

 : جو کرایہ داروں کو الزیم طور پر اس بات یک اطالع دے کہ  )ےک صفچ پر متعدد زبانوں میں دستیاب ہے 

؛  و اسٹو  •
ے

 نوب کورز ساالنہ نوٹس یک تقسیم ےک تیس دنوں ےک اندر دستیاب کرانی جائیں ےک

وری ہے کہ وہ ہر اس گھرانن کو اسٹو  • لنں رصن نوب کورز فراہم کرے جو ان ےس درخواست کرے، قطع نظر اس   و مالک ےک 

؛ اور  ےس کہ چھ سال ےس کم عمر کا بچہ یونٹ میں رہتا ہے یا نہیں

مالک ےس • مکان  دار  اگر کرایہ دار مالک کو تحریری طور  کرایہ  ۔  سکنر ہیں چھوڑ  اسٹو نوب کورز کو  ذریےع  انکار ےک   تحریری 

نوب کورز فراہم کرنن کا پابند ہے جہاں مالک   و پر انکار نامہ پیش نہیں کرتا ہے تو مالک اب بیھ کش ایےس گھرانن کو اسٹو 

 ں چھ سال ےس کم عمر کا بچہ رہتا ہے کو معلوم ہے یا معقول طور پر یہ معلوم ہونا چاہنں کہ وہا 

لنں انکار ےک کش بیھ نوٹیفکیشن    و اسٹو رکھے  دستاویزی ثبوت  یہ مالک یک ذمہ داری ہے کہ وہ   رہائشی یونٹس یک  ان  ،  یک نوب کورز ےک 

  و نوب کورز یک درخواست یک تیھ، اور دستاویزی ثبوت کہ مالک ئن کش ایےس گھرانن کو اسٹو   و جس ئن اسٹو   یک   شنیفکینوٹطرف ےس  

نوب کورز فراہم کرنن یک کوشش یک ہے جہاں مالک کو معلوم ہے یا معقول طور پر معلوم ہونا چاہنں کہ وہاں چھ سال ےس کم عمر  

لنں  ۔ مالکان ےک  و  HPDکا بچہ رہتا ہے ۔ ےک پاس نوٹس جمع کرانا رصن  ری نہیں ہے

 

ے ےک خطرات   انڈور الرجیے

وری ہے کہ:  55ےک مقایم قانون   2018 لنں رصن  ےک تحت متعدد رہائش گاہوں ےک مالکان ےک 

لنں یونٹس کا ساالنہ معائنہ کریں، اور کرایہ   • ن ےک خطرات جیےس چوہوں، کاکروچ، چھچھوندروں اور مولڈ ےک  انڈور الرجیں

ےس براہ راست موصول ہونن وایل کش بیھ شکایت کا جواب دیں۔ یقیٹن بنائیں کہ ننی کرایہ دار ےک داخل   HPDداروں یا 

وں اور پھپھوندیوں ےس پاک کیا گیا ہو۔ ہونن ےس پہےل خایل اپارٹمنٹس کو اچیھ طرح ےس ی   صاف کیا گیا ہو اور وہ کتں

o  نمونہ تفتیشی رپورٹ 

ن اور مقایم قانون    • ر ہر  وہ او  ےک بارے میں جو معلومات ہوٹن چاہئیں  55کرایہ داروں اور مکان مالکوں کو انڈور الرجیں

لنں جائیداد ےک   ن ےک ساتھ ایک نوٹس انہیں فراہم کریں جس میں عمارت کو اندروٹن الرجر ےس پاک رکھنن ےک  کرایہ دار ےک لتں

 مالک یک ذمہ داریوں کو واضح طور پر بتایا گیا ہو۔ 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/window-guards.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/window-guards.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/window-guards.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/annual-notice-stove-knob.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/stove-knob-covers.page
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9527368&e=F20C7D&c=103D9A&t=1&l&email=S1hSkETK85qJHjAUUSewr3zBjzlZ2TJR&seq=1
http://clt1064346.benchurl.com/c/l?u=9527368&e=F20C7D&c=103D9A&t=1&l&email=S1hSkETK85qJHjAUUSewr3zBjzlZ2TJR&seq=1
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
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/indoor-allergen-hazards-sample-investigative-report.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/asthma/local-law-55.pdf?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
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وں ےک انفیکشن ےس نمٹنن کیلنی  • ی وں ےک حمےل کا تدارک کریں۔ کتں ی  Integrated Pestانٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ )کتں

Management, IPM)    اور سٹی آف نیو یارک سیکشن   2017.9-27ےک سیکشن  55کا استعمال کریں۔ مقایم قانون

وی یک جاٹن چاہنں جب کش بیھ بنیادی نقائص )جیےس نیم( کا   28ےک   04- 54 قانون میں محفوظ کام ےک طریقوں یک پتں

۔  IPMےس انفیکشن ہوا ہو۔  اندازہ کیا جائی اور ان کو درست کیا جائی جس یک وجہ  ےک تقاضن

لنں مخصوص تقاضوں )کام ےک طریقر اور   • پھپھوندی یک حالتوں کو ٹھیک کریں۔ پھپھوندی ےک تدارک اور اپٹن عمارت ےک 

لنں ہمارا مطلوبہ ٹھ ۔  جیپ کا ویب   Allergen Hazards یکیدار( ےک بارے میں مزید معلومات ےک   دیکھیں

 

 ( Alternative Enforcement Program, AEP)متبادل نفاذ پروگرام 

HPD    متبادل نفاذ پروگرامئن  (AEP  )  لنں کت ےک  ۔ انتخاب ےک معیار میں درجہ    250میں رسی خستہ حال متعدد مکانات کا انتخاب کیا ہے

"B  "  درجہ اور  پر "  C"خطرناک  طور  اور    فوری  ورزیوں  خالف  مینٹیننس کوڈ یک  ہاؤسنگ  ےک    HPDخطرناک  ےس کنں گنی کام  طرف  یک 

ہنگایم   میں  نتیچر  ےک  ناکایم  میں  درست کرنن  حاالت کو  ےک  پانن  قرار  اہل  ۔  ہے شامل  رقم  چارجز یک  مرمٹر  ہنگایم  واےل  اٹھنن  میں  نتیچر 

قانوٹن  ۔  مرمت ےک چارجز،  سکٹر ہیں لگ  فیس  اہم  اور  پ   دعوے،  بار معائنہ کیا  اس  بار  عمارت کا  منتخب ہونن ےک بعد  لنں  روگرام ےک 

اپنن   ۔  ہیں درکار ہوٹر  فیس  خایص  اچیھ  اور  تبدیلیوں  سسٹم یک  لنں  ےک  جس  ہیں  جائر  جاری کنں  احکامات  لنں  ٹھیک کرنن ےک   ، ہے جاتا 

درجہ   اور  درست رکھنن  ریکارڈ کو  ےک  آپ   Cخالف ورزی  ےس  درست کرنن  خالف ورزیوں کو  ےک   یک  پروگرام  اس  عمارت  منتخب    یک  لنں 

۔  
ے

جائی یک بچ  ےس  براہ کرم  ہونن  تو   ، ہے منتخب یک گٹی  لنں  ےک  پروگرام  اس  عمارت  آپ یک  رابطہ  (  8262212-863-) ےس    AEPاگر  پر 

  کریں۔

 
 

 کم آمدٹے واےل گھرانہ یک پاٹے یک مدد پروگرام 
(Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAP ) 

کم آمدٹن واےل گھرانوں کو پینن ےک پاٹن اور گندے پاٹن یک خدمات یک قیمت ادا  (  LIHWAP)کم آمدٹن واےل گھرانہ یک پاٹن یک مدد پروگرام  

۔ یہ پروگرام ان گھرانوں یک مدد کر سکتا ہے جن ےک ذےم پینن ےک پاٹن اور دا یا گندے پاٹن یک خدمات ےک واجب اال / کرنن میں مدد کرتا ہے

۔ (  بقایا جات) بل   ہیں

LIHWAP  زیادہ ےس زیادہ /پینن ےک پاٹن یک حقیقر رقم اور ، فن پینن ےک پاٹن یا    $2,500یا گندے پاٹن ےک بقایا جات پر مبٹن ایک فائدہ ہے

دہ   $5,000گندے پاٹن فراہم کرنن واےل، یا   درخواست  جائی تو فن  خدمات کو مالیا  اور گندے پاٹن یک  ندہ گھرانہ۔ فوائد  اگر پینن ےک پاٹن 

۔ (  والوں)یا گندے پاٹن بیچنن واےل /براہ راست گھرانہ ےک پینن ےک پاٹن اور  کو ادا کنں جائر ہیں

 
لنں کہ آیا آپ اہل ہیں یا نہیں اور درخواست کیےس دیں،    OTDA | (LIHWAPگھرانہ یک پاٹن یک مدد پروگرام )کم آمدٹن واےل  یہ جاننن ےک 

(ny.gov)   مالحظہ کریں۔ 
 
 

 خریداری کا معاہدہ 

دار یونٹ کو خایل کر دیتا   نتیچر میں کرایہ  جس ےک   ، ساتھ خریداری کا معاہدہ کرنر ہیں ن ےک  قانوٹن مکیں اپٹن عمارت ےک  وہ مالکان جو 

معلومات   معاہدے یک تمام  خریداری ےک  انہیں   ، نفاذ ےک  ہے اندر    دنوں  90بعد  اس ےک  پر    buyoutagreement@hpd.nyc.govےک 

ہماری   براہ کرم   ، لنں ےک  معلومات  مزید  میں  بارے  ےک  تقاضوں  ےک  جمع کرانن  معاہدہ  خریداری کا  ۔ 
ے

ہوں یک ےک  جمع کراٹن  خریداری 

 مالحظہ کریں۔  معاہدے یک ویب سائٹ 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/pests-and-pesticides-building-owners.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/indoor-allergen-hazards-mold-and-pests.page?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=January_Maintenance_Requirements_for_Property_Owners&utm_medium=email
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/alternative-enforcement-program-aep.page
https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/
mailto:buyoutagreement@hpd.nyc.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Fbuyout-agreement-law.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C502d08c61f5b4a25904608d9e511918b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637792685875656266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lH%2FAJKteufexhk23aL0lqo4khK61n%2FhNOPXq5jqW64s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Fhpd%2Fservices-and-information%2Fbuyout-agreement-law.page&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7C502d08c61f5b4a25904608d9e511918b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637792685875656266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lH%2FAJKteufexhk23aL0lqo4khK61n%2FhNOPXq5jqW64s%3D&reserved=0

