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یم سیکشن  کت کنندگان،  8محتر  یک پراپرٹی ےک مالکان اور شر

 
 ( پر نظر رکھنے اور  COVID-19( کورونا وائرس )New York City Housing Authority, NYCHAنیو یارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی )

محکمۂ صحت اور حفظان ذہٹے صحت  NYCےک انتظایم احکامات یک تعمیل ےک لیے  Andrew Cuomoاور گورنر  Bill de Blasioمیتر 
(Departments of Health and Mental Hygiene( اور ایمرجنیس مینجیمنٹ )Emergency Management ے شہری، ریاسٹر اور ( نتے

۔ پروگرام آپریشنوں م وں ےک ساتھ قریٹی رابےط میے رہ کر کام کر ریہ ہے ، پراپرٹی مالکان، اور وفاقر پارٹتے ے یے تبدیلیوں ےک دوران بیھ ہمارے مالزمیے
۔   کت کنندگان یک صحت وسالمٹر ہماری پہیل ترجیح ہے  شر

 
، ہم نے ذیل میے سیکشن  ےک تحت آنے واےل آپریشنوں یک حالت ےس متعلق تازہ ترین اطالعات شامل کر   8آپ ےک استعمال اور منصوبہ بندی ےک لیے

۔    دی ہیے
 

انیٹ )ایک  ، دستاویزات، اور Self-Service Portalشوس پورٹل )- ( اور سیلفOwner Extranetیاد دہاٹے ےک طور پر، آنر اکستی ( درخواستیے
۔

ے
ے یک وجہ ےس پرنٹنگ اور  حالت یک تازہ اطالعات آن الئن جمع کرانے ےک لیے دستیاب رہیے ےک اسٹاف کا نظام االوقات تیار  کرنے ےس متعلق فرامیے

وری دستاویزات پرنٹ کرنے  میل  ۔ جس حد تک ممکن ہو، براہ کرم تازہ اطالعات اور کوٹر ضے
ے

ے جیےس کاموں یک انجام دیہ میے تاختے ہویک فنکشتے
 مالحظہ کریں۔  (Owner Portal) شوس اور آنر پورٹلس- ےک لیے گاہے گاہے سیلف

 
 : ے میے تبدیلیاں جاری  8سیکشن  برائے مہربانی نوٹ کر لیں ۔ اضاقے معلومات ےک لیے ےک آپریشتے یک ویب سائٹ   NYCHAرہ سکٹر ہیے

(www.nyc.gov/nychaمالحظہ کریں۔ ) 
 

، سیکشن  •  گاہک رابطہ مرکز یک درخواستوں ےک لیے   8جب تک سٹی کو ہنگایم حالت کا سامنا ہے
(Customer Contact Center, CCC)  ے معطل ۔      ےک آپریشتے

ے
 رہیے ےک

، عوام ےک لیے  • ز- واکجب تک سٹی کو ہنگایم حالت کا سامنا ہے ۔ان سنٹر
ے

   بند رہیے ےک

،   1جن ےک نتیجہ میے کرایہ دار ےک کرایہ شیتر میے اضافہ ہوتا ہے ان پر  (Recertificationsساالنہ اور عارضی نئے توثیق ناےم ) • مٹر
 یہ اس مدت ےک دوران گھرانوں ےک لیے فوری اضافے کو روک دے گا۔    یا اس ےک بعد یک کیس تاری    خ ےس عمل درآمد کیا جانر گا۔ 2020

ویوز • ۔  درخواست دہندہ یک اہلیت ےک انٹر
ے

 فون پر انجام دنے جائیے ےک

۔ رسیم کانفرنسیں غٹں  •
ے

 فون پر انجام دی جائیے یک

۔  تفتیش  • ۔ تفتیش یک دیگر تمام صورتیے اگےل نوٹس تک معطل کر دی گٹر ہیے
ے

 NYCHAضف نیر رینٹل یونٹس ےک لیے انجام دی جانر یک
( Housing and Urban Development, HUDدوبارہ تفتیش یک کارروائیاں انجام دینے ےس متعلق ہاؤسنگ اور شہری ترقیات ےک شعبہ )

ےس ایک براءت نامہ یک درخواست کر ریہ ہے اور جب تک ایسا کوٹر براءت نامہ موصول نہیے ہو جاتا ہمارے لیے معطل کرنے اور دوبارہ 
۔بحال کرنے ےس متعلق م  وجودہ پالییس یک تعمیل الزیم ہے

پر جمع کراٹر   lrinfo@nycha.nyc.govآن الئن اور بذریعہ ای میل کرایہ داری معاہدوں یک تجدید اور معاہدے ےک کرائے میں تبدیلیاں  •
۔  جا سکٹر ہیے

۔s8.rtu@nycha.nyc.govبذریعہ ای میل   کرایہ پیکجز •  پر قبول کیے جا سکیر ہیے

، کم از کم  • ۔ منسوخی یک کارروائیاں  دنوں تک، 60جب تک سٹی کو ایک ہنگایم حالت کا سامنا ہے مذکورہ مدت کا   معطل کر دی گٹر ہیے
ورت جائزہ لیا جانر گا۔ اس میے ساالنہ نٹر توثیق، تفتیش، او  ۔حسب ضے   ر فریب ےس متعلق منسوخے یک کارروائیاں شامل ہیے

۔ براہ کرم اگر ممکن ہو    ٹرانسفر یک درخواستوں  •
ے

۔ تاہم، میل میے ٹرانسفر واؤچرز موصول کرنے میے تاختے ہویک پر کاررواٹر یک جا ریہ ہے
۔ - تو گاہے گاہے سیلف

ے
 شوس پورٹل یک جانچ کریں جہاں آپ واؤچرز پرنٹ کر سکیے ےک

ی - میل • :  8سیکشن   ان آپشٹی نیٹ تک رساٹر حاصل نہیے ہے کت کنندگان ےک لیے جنہیے انتی  ےک ان شر

http://www.nyc.gov/nycha
ایمیلکریں:lrinfo@nycha.nyc.gov
ایمیلکریں:s8.rtu@nycha.nyc.gov


  PO Box 19196 ( یک دستاویزاتAOIساالنہ جائزہ )
Long Island City, NY 11101‐9196 

  PO Box 19199 رینٹل ٹرانسفر یک دستاویزات
Long Island City, NY 11101‐9199 

  PO Box 19201 سواالت خطوط یا 
Long Island City, NY 11101‐9201 

  PO Box 1631 دستاویزات ےک منتقل ہونے یک قابلیت 
New York, NY 10008-1631 

 

ک عالقوں کو  ۔ ہم لوگ زیادہ استعمال ہونے واےل اور مشتر سنیٹائز کر ہم لوگ اپٹے کمیونٹیوں کو محفوظ رکھنے ےک لیے یہ اہم اقدامات کر رہے ہیے
۔ اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیے کیا ہے تو  ان  Section 8) 8ےک سیکشن  ( یک پراپرٹی ےک مالکان یک ییہ کام کرنے ےک لیے حوصلہ افزاٹر کرنر ہیے

ت ےس نمٹیے ےک لیے پراپرٹی ےک مالکان کو اپنے معمول یک دیکھ بھال یک کارروائیوں کو تبدیل کرنا چاہ ۔عالقوں ےس زیادہ کتر  نے
 

۔ COVID-19جیےس جیےس 
ے

 ہم لوگ آپ کو تازہ ترین معلومات فراہم کرنر رہیے ےک
ے

  ےک سلسلہ میے نٹر معلومات دستیاب ہوں یک
 

 19-COVID  مالحظہ کریں ،   .nyc.gov/coronavirusےس متعلق مزید معلومات ےک لیے
 

 آپ ےک تعاون ےک لیے آپ کا شکریہ۔

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page

