
 کے شرکت کنندگان، (Section 8) 8 محترمی سیکشن

 ہم آپ کو ان اقدامات سے متعلق مطلع کرنا چاہتے ہیں جو نیو یارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی
(New York City Housing Authority, NYCHA)  نے ان مالی دشواریوں میں تخفیف کے لیے اٹھائے ہیں

( کی وجہ سے نیو یارک سٹی میں ہنگامی COVID-19کے شرکت کنندگان کورونا وائرس ) 8جن کا سیکشن 
 حالت کے دوران سامنا کر سکتے ہیں:

 

تمام کارروائیوں منسوخ کرنے کی  NYCHAدنوں تک،  60جب تک سٹی کو ہنگامی حالت کا سامنا ہے، کم از کم 
    ۔ کو معطل کر رہی ہے

 

NYCHA  ایسے گھرانوں کیNYCHA کے سیلف-( سروس پورٹلSelf-Service Portal دیکھنے کی حوصلہ )

کے سیلف  NYCHAکے شرکت کنندگان  8سیکشن  افزائی کرتی ہے جنہیں آمدنی کے کسی نقصان کا سامنا ہے۔

( مکمل Interim Recertificationکے ذریعہ ایک عارضی توثیق ) https://selfserve.nycha.infoسروس پورٹل 

کے شرکت کنندگان بذریعہ میل واؤچر ہولڈر  8سیکشن  کر کے گھرانے کی آمدنی میں کمی کی اطالع کر سکتے ہیں۔

( کا فارم طلب کرنے کے Voucher Holder’s Request Interim Changeکی درخواست میں عارضی تبدیلی )

پر کال  7771-707-718( کو بھی Customer Contact Center, CCCکے گاہک رابطہ مرکز ) NYCHAلیے 

  کر سکتے ہیں۔

 کے کم از کم کرایہ سے استثناء NYCHAجنہیں آمدنی کے مکمل نقصان کا سامنا ہو وہ ایسے گھرانے 

 (Minimum Rent Exemption)  کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔NYCHA  حسب موزوں خود کار طریقے سے استثناء کو

 نافذ کرےگی۔

NYCHA، COVID-19  اور اتھارٹی پر اس کے اثرات پر نظر رکھنے کے لیے سٹی، ریاست اور وفاقی پارٹنروں
کے قریبی رابطے میں رہ کر کام کر رہی ہے۔ ہم لوگ اپنے شرکت کنندگان اور مالزمین کی حفاظت اور صحت قائم 

ہوں گی ہم لوگ  کے سلسلہ میں نئی معلومات دستیاب COVID-19جیسے جیسے  رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
آپ کو تازہ ترین معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواالت یا تشویشات ہوں تو برائے مہربانی 

CCC پر کال کریں۔  7771-707-718کو  

 

  مالحظہ کریں۔ v/nychanyc.goکی ویب سائٹ  NYCHAمزید معلومات کے لیے، 

  

  آپ کے تعاون کے لیے آپ کا شکریہ۔

 

 

 

https://selfserve.nycha.info/
https://www1.nyc.gov/site/nycha/index.page

