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  مکین، محترم
 

  دفاتر  انتظامیہ پراپرٹی کے (NYCHA ,Authority Housing City York New) اتھارٹی ہاؤسنگ سٹی یارک نیو
(Offices Management Property) مزید کو عمل طرز  بہتر  کے رکھنے قائم دوری سماجی لیکن ہیں ہوئے کھلے 

 درمیان کے مکینوں اور  اسٹاف نے ہم اور  ہے دی کر  کم تعداد کی اسٹاف میں دفاتر  سبھی نے ہم لیے، کے کرنے نافذ
   ہے۔ دیا کر  معطل کو میٹنگوں کی رابطے راست

 
 کے کرنے بات سے اسٹاف سے پیچھے کے میز  استقبالیہ اور  ذریعہ، کے میل ای پر، فون ٹیلی اسٹاف کا دفتر  انتظامیہ

  گا۔ رہے کرتا مدد کی ںمکینو ذریعہ، کے مالقاتوں مقررہ لیے
 

  معلومات خفیہ میں آفس یا پر  فون لوگ وہ گے؛ کریں قبول  ذریعہ کے میل ای یا میں دفتر  کاغذات دفاتر  انتظامیہ پراپرٹی
 اور  نوٹسیں، کی نیت کی کرنے واپس چابیاں اور  کرنے خالی لوگ وہ گے؛ رہیں دستیاب لیے کے کرنے چیت بات پر 

 نوٹس گارڈ ونڈو ساالنہ لوگ وہ نیز  گے؛ کریں قبول درخواستیں کی کاپیوں کی چابیوں یا لیوںتبدی کی باکس میل سلنڈر/
(Guard Window Annual)  سروے کے بچے عمر  کم سے سال 6 اور (Survey 6 Under Child) جوابات کے 

  گے۔ کریں قبول
 

  کے بینکوں آتھرائزڈ اور  ایپ، MyNYCHA فون، میل، کرایہ گا۔ جائے کیا نہیں جمع کرایہ کوئی پر  طور  شخصی
  سامنا کا دقتوں مالی آپ یا ہوں مند فکر  میں بارے کے ادائیگی  کی کرایے اپنے آپ اگر  ہے۔ سکتا جا کیا ادا الئن آن ذریعہ

  سکتے ہو اہل آپ لیے کے جن لیے کے معلومات مزید میں بارے کے پروگراموں ان مہربانی برائے تو ہیں رہے کر 
 جائیں۔ پر  /hardships-rent-on-residents-housing-public-to-https://nychajournal.nyc/guidance ہیں

 
NYCHA اطالعات تازہ کی سروسز ڈیولپمنٹ 

 گئی دی کر  معطل تک نوٹس اگلے (outages) موقوفیاں کی پانی اور  پانی، گرم حرارت، بند  منصوبہ تمام چہ اگر 
 کرنا فراہم کام کے مرمتوں اور کوریج 24/7 ٹیمیں ایمرجنسی دیگر اور عملہ، کا ایلیویٹر اور حرارت خصوصی ہیں،
 ۔گی رکھیں جاری

 
 اپارٹمنٹس اسٹاف کا (NYCHA ,Authority Housing City York New) اتھارٹی ہاؤسنگ سٹی یارک نیو
  گا۔ رکھے جاری دینا انجام کام کے مرمتوں اور بھال دیکھ ہنگامی میں

 
 کی پانی گرم اور حرارت میں جن گے، رہیں کرتے کارروائیاں جوابی پر  آرڈرز  کے کام ایمرجنسی لوگ ہم •

 اور مسائل، کے بجلی رکاوٹیں، حالتیں، کی ابلنے پانی رساؤ، کا گیس رساؤ، کا پانی نہیں، حالتیں کوئی
 ہیں۔ شامل حالتیں خطرناک

  
 کریں کارروائی جوابی پر  آرڈرز  کے کام لیے کے اصالح کی حالتوں خصوصی ذیل مندرجہ لوگ ہم •

 قائم زندگی ہو؛ رہی کر  متاثر  کو حمام اور  خانہ باورچی جو بجلی جزوی گل؛ بجلی کی اپارٹمنٹ پورے گے:
 مکوڑوں کیڑے ہوں؛ رہی اکھڑ  سے دیواروں جو الماریاں نہیں؛ بجلی کوئی لیے کے امانسازوس  والے رکھنے

 ڈٹیکٹرز  آکسائڈ مونو اسموک/کاربن ہوں؛ رہے کر  نہیں کام ریفریجریٹرز  یا چولہا موجودگی؛ میں تعداد بڑی کی
 ہو۔ ہار  کر  نہیں کام دروازہ کا اپارٹمنٹ ہو؛ ڈھیال غائب/ گارڈ ونڈو ہوں، رہے کر  نہیں کام

  
 ہم جہاں گے کریں جمع میں عمارتوں 92 ان صرف نمونے کے وائپ ڈسٹ اور  گے، کریں عالج کا لیڈ لوگ ہم •

  آتا لیے کے مالقات یا ہے رہتا میں اس بچہ کوئی کا عمر  کم سے سال 6 اور  ہے پینٹ واال لیڈ کہ ہیں سمجھتے
 رہتا بچہ کوئی عمر  کم سے سال 6 آیا کہ نظر   قطع سے اس ہے آیا مثبت نتیجہ کا ٹیسٹ XRF کوئی یا / اور  ہے
  ہے۔ آتا لیے کے مالقات یا ہے

  
 خالف دیگر  کسی یا حکم کے کمشنر  لیے کے ضرر  دفع یا حکمنامہ، عدالتی کسی جو آرڈرز  اہم کے کام لوگ ہم •

 گے۔  دیں انجام ہوں، ہوئے پیدا تحت کے کارروائی کی تعمیل کی خود ہماری یا میں، نتیجہ کے ورزی
 

https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/
https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/
https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/
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 مرکز  رابطہ گاہک پر   7771-707-718 لیے کے دینے اطالع کی حالت ہنگامی مکین
(CCC ,Center Contact Customer) ہیں۔ سکتے کر  کال کو 

 
NYCHA کر  دورہ کا اپارٹمنٹس کے مکینوں لیے کے دینے انجام کام کے مرمتوں اور  خدمات باال متذکرہ جو اسٹاف کا  

 میں بارے کے صحت کی مکینوں میں جن گا، کرے اقدامات احتیاطی پہلے سے ہونے داخل میں اپارٹمنٹس وہ ہو رہا
  ۔ہے شامل کرنا درخواست کی رکھنے بنائے علیحدگی اور  کرنا دریافت

 
اسٹاف مکینوں کے اپارٹمنٹس میں کام کرنے کے دوران ماسک یا دستانے بھی پہن سکتا ہے، اور مرمت کے دوران ہوا 

اگر صحت کی محفوظ حالتیں ممکن نہ  کی آمد ورفت بڑھانے کے لیے کھڑکیاں کھولنے کی درخواست کر سکتا ہے۔
پائنٹمنٹ از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت پڑ سکتی کو ا  NYCHAہوں، یا اگر مکین داخل ہونے سے منع کر دیں تو 

  ہے۔
  

( یا دیگر  Police Service Area, PSAکے اسٹاف کو مقامی پولس سروس ایریا ) NYCHAکچھ ہنگامی حاالت میں، 
سب سے پہلے کارروائی کرنے والے لوگوں کی مدد سے بہر صورت داخل ہونے کی ضرورت ہو سکتی ہے، اگر کوئی 

ں ہے یا کسی حفاظتی تشویش کی وجہ سے فوری کارروائی ضروری ہے جیسے کوئی گیس الئن بند مکین خطرے می
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مکینوں کی حفاظت کو اولیت دینا الزمی ہے، اور یہ   کرنا۔

 کارروائیاں آپ کی اور آپ کے ہمسایوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہوں گی۔

 تدابیر احتیاطی اضافی ان سے اہلکاروں مقامی اور ریاست نیویارک ہمیں جیسے جیسے کہ لیں کر نوٹ مہربانی ئےبرا
 تو ہے کرنا الزما   لیے کے روکنے کو پھیالؤ کے COVID-19 ہمیں جنہیں گی ہوں موصول ہدایات مزید میں بارے کے
 ہے۔ سکتی جا کی ترمیم میں خدمات ان میں دنوں آئندہ

 
 لسانی کثیر  میلز، ای روبوکالز، بشمول ، کر  پہنچ پر  طور  راست تک مکینوں معلومات کی COVID-19 مسلسل لوگ ہم

 کے پوسٹوں کی سائٹوں ویب عوامی اور  مالزم، مکین، اور  پوسٹس، میڈیا سوشل یومیہ ایپ،  MyNYCHA پوسٹرز،
 (۔www.nyc.gov/nycha )جیسے ہیں۔ رہے کر  فراہم ذریعہ

  
 کو (CCC) مرکز  رابطہ گاہک مہربانی برائے تو ہو ضرورت کی کرنے درخواست کی مرمت ہنگامی کسی کو آپ اگر 

  ہیں۔ دستیاب دن 7 کے  ہفتے گھنٹے،  24 کے دن نمائندگان یافتہ تربیت کریں۔ کال پر  7771-707-718
  

 اپنی کر  مل باہم لوگ ہم ہیں۔ گزار  شکر  کے آپ لیے کے رائے قیمتی اور  سپورٹ، تعاون، جاری کے آپ لوگ ہم
NYCHA ہیں۔  سکتے رکھ مند صحت اور  محفوظ کو کمیونٹی 

 

http://www.nyc.gov/nycha

