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بے دخلی روکنے کے حقائق کا دستاویز   کا    (C.D.C) مرکز برائے انسداد بیماری 

بیماریکو2021اگست،3 انسداد برائے لیے ریاستہائے متحدہ کے کئی COVID-19نے(C.D.C)مرکز کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کرنے کے
یہ حکم  قومی اعالن کیا ہے۔ لیے ادائیگی کے التوا کی وجہ سے بے دخلی کو روکنے کا نیا کے اونچی یا نمایاں شرح پر COVID-19کرائے داروں کے

داروں کرائے والے رہنے میں مضافاتی عالقوں والے گذرنے سے لیےپھیالؤ کر2021، اگست3کے لے گا۔2021اکتوبر3سے رہے تک نافذالعمل
نے داروں کرائے کی معیاد CDCجن تھی جس کی قرارداد دائر مقامی ریاستی یا 31کی سابقہ بے داخلی روکنے کے حکم، بے دخلی روکنے کی قوی

کروانے کی یا مقامی بے دخلی روکنے ) جوالئی کو ختم ہو گئی تھی ان کو یہ قرارداد دوبارہ جمع قوی ریاستی ضرورت نہیں ہے۔ حکم قائم کردہ
کر کام تحفظات کے ساتھ رکھناکےاحکامات( کو تبدیل یا ان کی جگہ نہیں لیتا ہے اور کرائے دار اور حمایتیوں کو قوی مقامی، ریاستی اور وفاقی جاری نا

ذریعے کرائےچاہیئے۔ کے ریاستی اور کاؤنٹیز نے لیےکانگریس کے مدد کرنے میں بل( عام اخراجات )یوٹیلیٹی بلین ڈالز دستیاب بنائے ہیں۔ آپ 40اور
لیے کے میں جاننے بارے کے دی جائے درخواست کس طرح میں عالقے جائیں۔https://bit.ly/CFPBERAPکے پر

کی جاننے کیا کو ہے: ضرورتآپ

کرتا ہےیہ حکم • احاطہ کا ملکیتوں گئی تمام دی کرائے پر حقیقتاً
سےCOVID-19بشمول شرح پر پھیالؤ اونچی یا نمایاں کے

والی کاؤنٹیز میں )سنگل فیملی ہوم(،گذرنے گھر کے ایک خاندان
موبائل ہومز کے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کرائے داران اور مالکان 

رہتے ہی میں عالقے کردہ احاطہ ں ان کو مکان
-tracker/#county-data-https://covid.cdc.gov/covid

viewدیکھنا چاہیئے۔ کو
عالقوں میں کرائے داروں کو • اکتوبر،3حکم مالکان مکان کو اہل

عدم ادائیگی کی وجہ سے  بے دخل کرنے 2021 تک کرائے کی
پاس کے مکان مالِک اپنے انہوں نے اگر روکتا ہے کیCDCسے

کریں(۔ مالحظہ میں ذیل کو داد )قرار ہے کروائی ایک قرارداد جمع
مکان• مالِک کے اپنے دار کو ایک قرارداد بھیج دینے کے کرائے

ان کو بے داخل کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کر  مکان مالِک بعد،
عدم ادائیگی کی وجہ 2021اکتوبر،3سکتا ہے یا  تک کرائے کی

بشمول ان اعمال کے  سے کرائے دار کو نکال نہیں سکتا ہے ـ
کے یا دھمکانے کرنے ہراساں یا کے مقدمے کہ عدالتی جیسے

ے کرائے دار کو نکالنے کے۔ذریع
نہ• )ادا یا ہے، نہیں روکتا ی ا منسوخ کو کرائے گئے کیے نہ ادا یہ

کہ جو یا  ہے روکتا نہیں سے ہونے جمع کو (کرائے گئے کئے
گا۔ ہو االدا واجب پر ہونے ختم کے حکم

سے قبل کرائے کی 2021اکتوبر،3حکم اہل کرائے داروں کو •
عالوہ کے ادائیگی دخلعدم بے کی بنا پر وجوہات مخصوص

میں شامل ہے )ماسوائے ریاستی یا کرنے کی اجازت دیتا ہے جس
کو فراہم منصفانہ" تحفظات کے کرنے داخل "بے مقامی قانون قوی

ایسیکرتا ہو(: متعلق سے رہائش ادائیگی یا کی بروقت کرائے
کی ادائیگی سے ادائیگی یا تاخیر عدم )بشمول فیس،ادائیگیوں

میں کارروائیوں مجرمانہ امالک پر عالوہ، کے سود( جرمانوں یا
مشغول ہونا؛ دیگر رہائشیوں کی صحت اور تحفظ کو خطرے میں 

ایک فوری یا کا نقصان پہنچانے نقصان پہنچانا یا کو امالک دینا؛ ڈال
اطالق کسی بھی قابِل کے عمارت کرنا؛ ظاہر نمایاں خطرہ

ی قاعدے، کے صحت سے مماثل صحت اور تحفظ ضابطے، ا اس
کے متعلقہ ضوابط کی خالف ورزی کرنا؛ یا معاہدے کے کسی بھی

دیگر فرض کی خالف ورزی کرنا۔

کیا میں اہل ہوں؟
کرائے دار تحفظ کے لیے اہل ہیں اگر یہ:

گذرنےCOVID-19آپ• سے شرح پر پھیالؤ اونچی یا نمایاں کے
https://covid.cdc.gov/covid-والی کاؤنٹیز میں رہتے ہیں: 

view-tracker/#county-data
آمدنی ختم ہوجانے یا طبی اخراجات کی وجہ سے کرایہ ادا کرنے •

کے قابل نہیں ہیں
بطور ایک یا$ سے کم 99,000میں انفرادی طور پر2021یا تو •

توقع کرتے ہیں 198,000$ِل خانہاہ نےیاسے کم آمدن کی انہوں
کیا تھا موصول )اسٹیمیولس( چیک امدادی کو یاایک کا2020ان

ضرورت نہیں تھی۔ کی کرنے ٹیکس فائل
امداد کے ممکنہ طور پر دستیاب سرمائے • حکومت کے کرائے کی

ہے یا کی تھی۔  کی تک رسائی کی کوشش
کہ• ہے کہ کرایہ ادایہ سمجھیں ہے تو ان کا فرض اگر یہ ممکن

کی بنیاد ان کی  ادائیگی کے، اس کریں بشمول کرائے کی جزوی
ہے۔ معاشی برداشت پر

ہو جائے گا یا اس• کو بے دخل کر دیا تو یہ بے گھر کرایہ دار اگر
رہنا پڑے میں صورِت حال رہائشی کم تر سے معیار والی یا کو بھیڑ

گا

تحفظات میں رہنے—کے حصول کے لیے، کرایہ داروں ان اور گھر
داد—والے تمام بالغان کو  شدہ قرار دستخط ایک کے پاس مکان مالِک

کہ گیا ہو کیا میں بیان کریں( جس مالحظہ میں )ذیل گی کروانی ہو جمع
کر سچائی بیان رہتے ہوئے یہ آگاہ سے سزاؤں اور قانونی اہل ہیں یہ

ہیں۔ درہے کےکرائے مکان مالِک اور نقل ایک کی قرارداد کو اروں
رکھنا چاہیئے۔ کر سنبھال کو کتابت و ساتھ تمام خط

دیتی ہیںCDCتمام عدالتیں اہمیت نہیں طور پر کو یکساں اس حکم کے
اطالق نہ ہو۔   تحفظات کا میںاور ہو سکتا ہےکچھ قوانین میں ان قرارداد

ا سامنا ہے تو اپنے مقامی قانونی مدد کے لیے یا اگر آپ کو بے دخلی ک
مدد سے قانونی گروپ کے تنظیمی مقامی برادری کی تنظیم یا خدمات

حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں۔ 

بے دخلی روکنے کے حقائق کا دستاویزکا (C.D.C)مرکز برائے انسداد بیماری

کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کرنے کے لیے ریاستہائے متحدہ کے کئی   COVID-19نے  (C.D.C)مرکز برائے انسداد بیماریکو  2021اگست،  3
کے اونچی یا نمایاں شرح پر   COVID-19کرائے داروں کے لیے ادائیگی کے التوا کی وجہ سے بے دخلی کو روکنے کا نیا قومی اعالن کیا ہے۔  یہ حکم 

تک نافذالعمل رہے گا۔   2021اکتوبر  3سے لے کر  2021، اگست 3 کے لیے   پھیالؤ سے گذرنے والے مضافاتی عالقوں میں رہنے والے کرائے داروں
 31کی سابقہ بے داخلی روکنے کے حکم، بے دخلی روکنے کی قوی ریاستی یا مقامی قرارداد دائر کی تھی جس کی معیاد   CDCجن کرائے داروں نے 

ضرورت نہیں ہے۔ حکم قائم کردہ قوی ریاستی یا مقامی بے دخلی روکنے )  جوالئی کو ختم ہو گئی تھی ان کو یہ قرارداد دوبارہ جمع کروانے کی 
نا جاری رکھنا  کےاحکامات( کو تبدیل یا ان کی جگہ نہیں لیتا ہے اور کرائے دار اور حمایتیوں کو قوی مقامی، ریاستی اور وفاقی تحفظات کے ساتھ کام کر

بلین ڈالز دستیاب بنائے ہیں۔ آپ   40اور عام اخراجات )یوٹیلیٹی بل( میں مدد کرنے کے لیے  کانگریس نے ریاستی اور کاؤنٹیز کے ذریعے کرائے چاہیئے۔
پر جائیں۔ https://bit.ly/CFPBERAPکے عالقے میں درخواست کس طرح دی جائے کے بارے میں جاننے کے لیے 

ہے:  ضرورتآپ کو کیا جاننے کی 

حقیقتاً کرائے پر دی گئی تمام ملکیتوں کا احاطہ کرتا ہے  یہ حکم •
کے اونچی یا نمایاں شرح پر پھیالؤ سے   COVID-19بشمول 

ایک خاندان کے گھر )سنگل فیملی ہوم(،  گذرنے والی کاؤنٹیز میں
موبائل ہومز کے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کرائے داران اور مالکان  

ں ان کو  مکان احاطہ کردہ عالقے میں رہتے ہی
-tracker/#county-data-https://covid.cdc.gov/covid

view   کو دیکھنا چاہیئے۔
اکتوبر،   3حکم مالکان مکان کو اہل عالقوں میں کرائے داروں کو •

تک کرائے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے  بے دخل کرنے   2021
کی CDCسے روکتا ہے اگر انہوں نے اپنے مالِک مکان کے پاس 

ایک قرارداد جمع کروائی ہے )قرار داد کو ذیل میں مالحظہ کریں(۔ 
کو ایک قرارداد بھیج دینے کے   کرائے دار کے اپنے مالِک مکان •

بعد، مالِک مکان ان کو بے داخل کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کر  
تک کرائے کی عدم ادائیگی کی وجہ   2021اکتوبر،  3سکتا ہے یا 

سے کرائے دار کو نکال نہیں سکتا ہے ـ بشمول ان اعمال کے  
جیسے کہ عدالتی مقدمے کے یا ہراساں کرنے یا دھمکانے کے  

ے کرائے دار کو نکالنے کے۔ذریع
نہ• )ادا یا ہے، نہیں روکتا ی ا منسوخ کو کرائے گئے کیے نہ ادا یہ

کہ جو یا  ہے روکتا نہیں سے ہونے جمع کو (کرائے گئے کئے
گا۔ ہو االدا واجب پر ہونے ختم کے    حکم

سے قبل کرائے کی   2021اکتوبر،  3حکم اہل کرائے داروں کو •
مخصوص وجوہات کی بنا پر بے دخل  عدم ادائیگی کے عالوہ 

کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں شامل ہے )ماسوائے ریاستی یا  
مقامی قانون قوی "بے داخل کرنے کے منصفانہ" تحفظات کو فراہم  

کرائے کی بروقت ادائیگی یا رہائش سے متعلق ایسی   کرتا ہو(: 
فیس، ادائیگیوں )بشمول عدم ادائیگی یا تاخیر سے ادائیگی کی 

جرمانوں یا سود( کے عالوہ، امالک پر مجرمانہ کارروائیوں میں  
مشغول ہونا؛ دیگر رہائشیوں کی صحت اور تحفظ کو خطرے میں  

ڈال دینا؛ امالک کو نقصان پہنچانا یا نقصان پہنچانے کا ایک فوری یا  
نمایاں خطرہ ظاہر کرنا؛ عمارت کے کسی بھی قابِل اطالق 

ا اس سے مماثل صحت اور تحفظ ضابطے، صحت کے قاعدے، ی
کے متعلقہ ضوابط کی خالف ورزی کرنا؛ یا معاہدے کے کسی بھی  

 دیگر فرض کی خالف ورزی کرنا۔ 

 کیا میں اہل ہوں؟
 کرائے دار تحفظ کے لیے اہل ہیں اگر یہ:

کے اونچی یا نمایاں شرح پر پھیالؤ سے گذرنے   COVID-19آپ •
https://covid.cdc.gov/covid-والی کاؤنٹیز میں رہتے ہیں: 

view-tracker/#county-data
آمدنی ختم ہوجانے یا طبی اخراجات کی وجہ سے کرایہ ادا کرنے  •

  کے قابل نہیں ہیں
بطور ایک  یا$ سے کم 99,000میں انفرادی طور پر  2021یا تو •

انہوں نےیا سے کم آمدن کی توقع کرتے ہیں  198,000$ ِل خانہاہ
کا 2020ان کو   یا ایک امدادی )اسٹیمیولس( چیک موصول کیا تھا

  ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 
حکومت کے کرائے کی امداد کے ممکنہ طور پر دستیاب سرمائے  •

  تک رسائی کی کوشش کی ہے یا کی تھی۔  
اگر یہ ممکن ہے تو ان کا فرض ہے کہ کرایہ ادایہ سمجھیں کہ •

کریں بشمول کرائے کی جزوی ادائیگی کے، اس کی بنیاد ان کی  
  معاشی برداشت پر ہے۔ 

اگر کرایہ دار کو بے دخل کر دیا تو یہ بے گھر ہو جائے گا یا اس •
کو بھیڑ والی یا معیار سے کم تر رہائشی صورِت حال میں رہنا پڑے  

  گا

اور گھر میں رہنے   —کے حصول کے لیے، کرایہ داروں  ان تحفظات
مالِک مکان کے پاس ایک دستخط شدہ قرار داد   —والے تمام بالغان کو 

جمع کروانی ہو گی )ذیل میں مالحظہ کریں( جس میں بیان کیا گیا ہو کہ  
یہ اہل ہیں اور قانونی سزاؤں سے آگاہ رہتے ہوئے یہ سچائی بیان کر  

اروں کو قرارداد کی ایک نقل اور مالِک مکان کے  کرائے د  رہے ہیں۔
 ساتھ تمام خط و کتابت کو سنبھال کر رکھنا چاہیئے۔

کے اس حکم کو یکساں طور پر اہمیت نہیں دیتی ہیں CDCتمام عدالتیں 
قرارداد میں  اور ہو سکتا ہےکچھ قوانین میں ان تحفظات کا اطالق نہ ہو۔  

ا سامنا ہے تو اپنے مقامی قانونی  مدد کے لیے یا اگر آپ کو بے دخلی ک
خدمات کی تنظیم یا مقامی برادری کے تنظیمی گروپ سے قانونی مدد  

حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں۔  
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دادرارق یک  ظفحت  ےس  یلخد   ےب 
 ےس ہگج سا ںیہ ےتہر پآ ںاہج ای ےناج ےیک لخد ےب ےس شئاہر یکپآ وک پآ وج ےہ ایک یراج مکح کیا ےن )C.D.C( یرامیب دادسنا ےئارب زکرم
پآ ۔ےہ اتکسرک مہارف ظفحت فالخ ےک ےناج ےلاکن رگا  ،ں  ےتکس ہی هر  کت  ،ربوتکا 2021  رپ 3  ہگج  سا  پآ  ےتہر ہیں  ہگج  سج  پآ  ہک  ےہ  بلطم  اک  سا   

 لہا ہیں۔

ںیرک لامعتسا  حرط  سک  وک  مراف   سا 
 ،ےہ ترورض یک ددم یک رہام کیا وک پآ رگا ۔ںیہ ےتھکر تیلہا ےیل ےک ظفحت ےک ےناج ےیک لخد ےب تحت مکح ےک CDC پآ رگا ںیناج ہی .1

 ےیل ےک تامولعم ہطبار یک ریشم یماقم ےک سئاہر هدش روظنم HUD ای ںیرک ہطبار رپ 569-4287 (800)
eviction/ -counseling/rental-https://www.hudexchange.info/programs/housing ۔ںیئاج رپ   

  ۔ںیہ لہا پآ ہک ںیرک طختسد رپ دادرارق رپ ےحفص ےلگا .2
 ڈراکیر ےنپا ۔ںیہ راد ہیارک پآ ےک سج ںید وک )هریغو ناکم ،کلام ،ہیماظتنا یک ترامع رپ روط ےک لاثم( ینپمک ای درف سا وک داد رارق هدش طختسد .3

   ۔ںیرک ہطبار ےس رہام ےنپا وت ےہ ہلئسم یئوک رگا روا ںیھکر رک لاھبنس ریوصت ای لقن کیا ےیل ےک

ناکم ِکلام  اک  پآ  رگا   CDC  تدم ںونامرج یا جیل میں ایک  لومشب  ،ےگ  ںوہ  رپ  فوقوم  ےک  ںونامرج  ہنامرجم  وت یہ  ےہ  اترک  ی  زرو فالخ  نوناق کی  ےک   
۔ےک  کت کی قید 

 

؟ںوہ ۔1 اتھکر  یت  لہا  کیا میں 
  ۔ںیہ ےتھکر تیلہا پآ ہک ںیئاگل ناشن رپ ےناخ کیا ںیم ملاک کیا رہ مک ےس مک وت ںیہ ےتھکر تیلہا پآ رگا

 A    ملاک  
c یک یریذپ  رثا  یشاعم  یدادما ) ںیم  ای 2021  ےن 2020  ںیم   

اھت ایک  لوصوم  کیچ  اک (  یگیئادا 
c ںیم ےس 2020  ھجم   IRS ٹروپر یک  یندمآ  یھب  یسک  ےس   

۔اھت ںیہن  راکرد   انرک 
c ںوہ اہر رک لوصوم تادافم یھب یئوک ےک لیذ ںیم  

 (SNAP) مارگورپ ددم اذغ یفاضا •
 (TANF) دادما یضراع ےیل ےک ںونادناخ دنم ترورض •
 (SSI)  یندمآ یفاضا یٹرویکیس لشوس •
 (SSDI)  مکنا یٹیلیبیا سِڈ یٹرویکیس لٹنیمیلپس •

c 2020 99,000$ یندمآ یریم درف کیا روطب  ںیم 2021 ای 
 رپ روط ےک درف ےنرک لئاف روط ہکرتشم ای مک ےس

 عقوت یک یندمآ مک ےس سا ںیم ای یھت مک ےس( $198,000
  )ںوہ اترک

ںیہ ےتھکر  ںیہن  تیلہا  ںیہن — پ  یئوک  ےس  ںیم  الاب   هروکذم 

روا  
 

 B  ملاک
ںیہن یگیئادا  لمکم  یک  رھگ  ای  اتکس  رک  ںیہن  ادا  ہیارک  لمکم  انپا  ںیم   

ہکنویک اتکس  رک  : 

c ےہ یئگ  وہ  مک  کت  دح  تہب  یندمآ  یک  ےنارھگ   ےریم 
c ےہ یئگ  وہ  متخ  تمزالم   یریم 
c ےہ یئگ  ید  رک  یمک  ںیم  هاوخنت  ای  ںیم  ںوٹنھگ  ےک  ماک   ریم 
c یک تاجارخا   لکیڈیم ( یبط ) ےڑب  ےس  بیج  ینپا  ںیم   

 ںوہ اہر رک یگیئادا 1

ںیہ ےتھکر  ںیہن  تیلہا  ںیہن — پ  یئوک  ےس  ںیم  الاب   هروکذم 

 ۔ےہ لہا حطس یک یندمآ یک پآ ؟ےہ ایاگل ناشن رپ کیا یسک مک ےس مک ےس ںیم ملاک کیا رہ ےن پآ
[ ںیئاگل ناشن  رپ  ےناخ  ےلہپ  رپ  ےحفص  ےلگا  ] 

  

 
  ےہ یتاج یک رپ روط ےک یندمآ یعومجم یریم ےیل ےک لاس ای %7.5 تحاضو یک سج1

https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/


 

 ںوہ اتھکر تیلہا ںیم ہک نالعا اریم ۔2
۔ےہ  تسرد  نایب  کیا  رہ  ہک  ںوہ  اترک  نالعا  ںیم  ،رک  اگل  ناشن  رپ  ےناخ  ےک  لیذ     

c ںیم سج ںوہ اتہر ںیم یٹنواک یسیا کیا هدحتم ےئاہتسایر ںیم SARS-CoV-2 ںیم یردارب یک 
 ۔ےہ حرش  2یچنوا ای ںایامن یک ؤالیھب

c ےہ لہا  یندمآ  یریم  رپ  انب  یک  تاہوجو  هدرک  تحاضو  ںیم  الاب   هروکذم 
c لمکم رپ  روط  ہنکمم  ہک  وج  ےہ  یک  ششوک  یروپ  یک  ےنرک  یگیئادا  یوزج  ںیم  زادنا  لحمرب  ےن  ںیم   

یراکرس ےیل  ےک  ےنرک  یگیئادا   یک  شئاہر  ای  ےئارک  ےریم  ہک  وج  روا  ےہ  بیرق  تہب  ےک  یگیئادا   
 3۔ےہ یک ششوک یروپ یک ےنرک لصاح دادما

c بایتسد باختنا  رگید  یئوک  اک  شئاہر  ےیل  ےریم  ےہ  اتاج  اید  رک  لخاد  ےب  ےس  رھگ  ےریم  ےھجم  رگ   
ںیم ےیل  سا  ،ےہ  ںیہن  : 

 ای ںؤاج وہ رھگ ےب ںیم ہک ےہ نکمم •
ای • ،ےڑپ  اناج  ںیم  رٹلیش ( هاگ ) هانپ  یک  دارفا  رھگ  ےب   ےھجم 
ای • ںیہ  ےتہر  دارفا  یئک  ےلہپ  ںاہج  ےڑپ  انوہ  لقتنم  ھتاس  ےک  روا   یسک 

c دعب ےک ےنرک طختسد ےریم ںوہ اتناج ںیم: 
 ہتشذگ ،ےئارک یھب رھپ ،ںیم ،ںول رک هدہاعم کیا ھتاس ےک ناکم ِکلام ےنپا ںیم ہک ےئاوسام •

 یگیئادا یک دوس ای ںونامرج ،ںوسیف یھب یسک تحت ےک )زیل( ےدہاعم ےئارک ےریم روا ،ےئارک
 ۔ںوہ راد ہمذ ےیل ےک
 ےہ یمزال انرک لیمکت یک ےدہاعم زیل ےنپا یھب رھپ ےیل ےریم •
 رک ںیہن ںایگیئادا ہبولطم ںیم رگا ،ںول رک هدہاعم کیا ھتاس ےک ناکم ِکلام ےنپا ںیم ہک ےئاوسام •

  ۔ےہ اتکس اج ایک لخاد ےب ےھجم رپ ماتتخا ےک نوناق سا ےک اوتلا ےک ےناج ےیک لخد ےب سا وت ،اکس
  ۔ےہ اتکس سج ایک لخد ےب رپ داینب یک تاہوجو رگید هوالع ےک یگیئادا مدع یک رھگ ای یگیئادا مدع یک ےئارک ےھجم •

 اتناج ںیم روا ںیہ چس تانایب الاب هروکذم ںوہ اہررک هدعو ںیم ہک ےہ بلطم اک سج ۔ںوہ اترک طختسد رپ 4 دادرارق سا تحت ےک یئوگ غورد ِتاریزعت ںیم
 .ےہ یتکس اج ید ازس ہنامرمجم رپ ےنلوب ٹوھج ےھجم ہک ںوہ
 
 :ںیرک طختسد ںاہی پآ 

 
   :خیرات _____________________________________________________________ 

 
 .ںیہ راد ہیارک پآ ےک نج ںید وک ینپمک ای درف سا وک ےحفص هدش طختسد سا.3
 
 اک پآ ای / روا پآ وت ںیہ ےترک یزرو فالخ یک مکح ےک ےناج ےیک لخاد ےب ےک CDC پآ رگا ۔ہیرکش اک ےنرک لیمکت یک پآ :ںوہ ہجوتم ناکم ِکلام
. ۔ےک ازس ںیم لیج روا ےنامرج لومشب ،ےہ اتکس وہ رپ فوقوم ےک ںونامرج ہنامرجم رابوراک

 

 
219-COVID  ںیرک ہظحالم رپ لیذ وک یٹنؤاک طوبرم یک: view/-tracker/#county-data-https://covid.cdc.gov/covid 
 ےیل ےک ریشم یماقم ےک شئاہر هدش روظنم HUD ۔ےہ ہقیرط نیرتہب انرک ہطبار ےس رہام یماقم ےنپا ےیل ےک ےنناج وک سا ےہ بایتسد ددم یھب وج ےیل ےک پآ 3
 ںیرک ہطبار رپ 4287-569 (800) ےیل ےک ےنھکید وک ںوتسرہف
   ےہ ںیہن ترورض یک ےناورک عمج دادرارق روا کیا وک پآ وت ،ںیہ ےئید رک طختسد رپ دادرارق یک ظفٖحت ےکےناج ےیک لخاد ےب ےس یہ ےلہپ ےن پآ رگا 4

 لئاسم ےیل ےک ںوراد ےئارک
 راک ہلآ ےک لح ےک

ی لام ےکےئارک لیے  تروص میں  ی  ماگنہ  
 ددم

HUD ی ماقم ےک  شئاہر  هدش  روظنم   
ےک ےنھک  وک دی ںوتسرہف  ےک لیے  یر  شم  

ہطبار  4287-569 (800) لیے رپ   
یں  رک

 یک لئاسم ےک یلوصو یک ںوضرق
 ےیل ےک ےنرک ٹروپر

CFPB ساپ ےک  
cfpb.gov/complaint  کیا رپ

یں ئاورک عمج  یت   اکش
  ےیل ےک ےنرک ٹروپر یک تیزایتما
 ےس HUD ںیئاورک عمج تیاکش کیا

  ۔ںیرک ہطبار رپ 669-9777 (800)

 

https://www.consumerfinance.gov/complaint/
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