
 کی پراپرٹی کے مالکان اور شرکت کنندگان، (Section 8) 8 محترمی سیکشن
 

کورونا وائرس  (New York City Housing Authority, NYCHA)اس دوران جبکہ نیو یارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی 

(COVID-19 پر نظر رکھنے کے لیے نیو یارک شہر کے محکمۂ صحت اور حفظان ذہنی صحت ) 

(Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)  ،کے ساتھ قریبی رابطہ میں رہ کر مسلسل کام کر رہی ہے

 ہم آپ کو ان نئے اقدامات سے با خبر کرنا چاہتے ہیں جو اتھارٹی کر رہی ہے:
 

اس میں ساالنہ  دنوں تک، منسوخی کی تمام کارروائیاں معطل۔ 60ہنگامی حالت کا سامنا ہے، کم از کم جب تک سٹی کو  •

  توثیق، تفتیش، اور فریب سے متعلق منسوخی کی کارروائی شامل ہے۔
  

یں  ( کے لیے وہ مؤثر تاریخ جس میں کرایہ دار کے کرایہ شیئر مrecertificationsساالنہ اور عارضی توثیق ناموں ) •

یہ اس مدت کے دوران گھرانوں کے لیے  یا اس کے بعد کی کوئی تاریخ ہوگی۔ 2020، 1اضافہ کیا جائے گا وہ مئی 

 کسی فوری اضافے کو روک دے گا۔
 

 ایک یاد دہانی کے طور پر، برائے مہربانی درج ذیل نوٹ کر لیں:
 

( آن الئن درخواستیں جمع کرانے، Self-Service Portalسروس پورٹل )-( اور سیلفOwner Extranetآنر اکسٹرانیٹ ) •

  دستاویزات جمع کرانے، اور حالت کی تازہ اطالعات کے لیے دستیاب رہیں گے۔
 

ہم لوگ اپنی کمیونٹیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ اہم اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ استعمال ہونے والے اور  •
کی پراپرٹی کے مالکان کی یہی کام کرنے کے لیے حوصلہ  8سیکشن مشترک عالقوں کو جراثیم سے پاک کر کے 

اگر آپ نے اب تک یہ کام نہیں کیا ہے تو ان عالقوں سے زیادہ کثرت سے نمٹنے کے لیے پراپرٹی   افزائی کرتے ہیں۔
 کے مالکان کو اپنے معمول کی دیکھ بھال کی کارروائیوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔

 
کے سلسلہ میں نئی معلومات دستیاب ہوں گی ہم لوگ آپ کو تازہ ترین معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔  COVID-19جیسے جیسے 

 کو  (Customer Contact Center, CCC)اگر آپ کے پاس کوئی سواالت یا تشویشات ہوں تو برائے مہربانی کسٹمر کیئر سنٹر 

  پر کال کریں۔ 718-707-7771
 
 19-COVID زید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں سے متعلق مnyc.gov/coronavirus.  

 
 آپ کے تعاون کے لیے آپ کا شکریہ۔

 

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

