
1  ( بیماری  انسداد  برائے  مراکز  نے  C.D.Cستمبر کو   )COVID-19    ےک متحدہ  ریاستہانے   
ً

حقیقتا لیں  ےک  مدد کرئے  میں  روکنے  پھیالؤ کو  ےک 
حکم   یہ  ۔   ہے اعالن کیا  قویم  روکنے کا  دخیل کو  نر  ےس  وجہ  التوا یک  ےک   

ی
ادائیگ لیں  ےک  داروں  ،    4تمام کرائے  ےل کر    2020ستمبر   31ےس 

استی یا مقایم بے دخیل ےک تحفظات یک جگہ نہیں لیتا یا  یہ حکم، قائم کردہ مزید مستحکم ری تک نافذالعمل رہے گا۔  2020دسمبر  
۔  تحفظات ےک ساتھ کام کرنا جاری رکھنا چاہیئے

ی
  ان پر مقدم نہیں ہے اور حمایتوں کو تحفظ ےک قوی مقایم، ریاستی اور وفاق

 
 : ورت ہے  آپ کو کیا جانیے یک ضے

، بشمول ایکا حکم کر  • ک کا احاطہ کرتا ہے اہِل خانہ کا گھر )سنگل فیمیل ہوم(، موبل ہوم اور اپارٹمنٹ    ئے پر دینے گیے تمام امال
 ےک۔ 

 یک وجہ ےس نر دخل کرئے ےس روکتا ہے اگر کرائے    2020حکم مالکاِن مکان کو   •
ی

ےک اختتام تک کرائے داروں کو کرائے یک عدم ادائیگ
 داد کو مالحظہ کریں(۔  یک قرار داد جمع کروادینے ہیں )ذیل میں قرار    CDCداران اپنے مالِک مکان ےک پاس 

تک کرائے یک   - 2021ایک بار جب ایک کرایہ دار قرارداد کو اپنے مالِک مکان کو بھیج دے گا تو مالِک مکان کرائے دار کو جنوری   •
 یک وجہ ہٹانے یا نر داخیل رونما کرئے ےک لیں کوئے عمل نہیں کرسکتا ہے   

ی
  بشمول ایک کرائے دار کو عدالت ےک مقدم عدم ادائیگ

   . یا ہراساں کرئے یا دھمکا کر نکالیے ےک۔ 
، جو کہ حکم ےک ختم ہوئے   • ، یا واجب کرائے کو جمع ہوئے ےس نہیں روکتا ہے ےک  یہ واجب کرائے کو منسوخ یا ختم نہیں کرتا ہے

 بعد واجب ہو جانے گا۔  
 ےک عالوہ دیگر وجوہ •

ی
ات یک بنا پر نر دخل کرئے یک اجازت دیتا  حکم ایک اہل کرائے دار کو جنوری ےس قبل کرائے یک عدم ادائیگ

، جس میں ذیل شامل ہیں )ماسوا ریاستے یا مقایم قوی تر قانون "نر دخیل یک جائز وجہ" کا تحفظ بیان کرتا ہو(:   ہے
o   ،فیس  یک 

ی
ادائیگ ےس  تاخبں  یا   

ی
ادائیگ عدم  )بشمول  ادائیگیوں  اییس  متعلق  ےس  رہائش  یا   

ی
ادائیگ بروقت  کرائے یک 

ک پر مجرمانہ کار جرمانوں ی   ظ ا؛ دیگر رہائشیوں یک صحت اور تحفوائیوں میں مشغول ہونر ا سود( ےک عالوہ، امال
ظاہر کرنا؛   خطرہ  نمایاں  یا  فوری  ایک  پہنچانے کا  نقصان  یا  پہنچانا  نقصان  ک کو  امال دینا؛  ڈال  میں  خطرے  کو 
عمارت ےک کیس بیھ قابِل اطالق ضابےط، صحت ےک قاعدے، یا اس ےس مماثل صحت اور تحفظ ےک متعلقہ ضوابط  

 کرنا۔   یک خالف ورزی کرنا؛ یا معاہدے ےک کیس بیھ دیگر فرض یک خالف ورزی

 
  کیا میں اہل ہوں؟

 
لیں اہل ہیں اگر یہ:    کرائے دار تحفظ ےک 

  طتر اخراجات یک وجہ ےس کرایہ ادا کرئے ےک قابل نہیں ہیں  یا آمدئے ختم ہوجانے   •
انہوں  یا $ ےس کم آمدن یک توقع کرئے ہیں 198،000$ ےس کم یا بطور ایک اہِل خانہ 99,000میں انفرادی طور پر   2020یا تو   •

ورت نہیں تیھ۔   2019ان کو  یا لس( چیک موصول کیا تھا و ایک امدادی )اسٹیمینے    کا ٹیکس فائل کرئے یک ضے
  حکومت ےک کرائے یک امداد ےک ممکنہ طور پر دستیاب رسمانے تک رسائے یک کوشش یک ہے یا یک تیھ۔  •
اگر  • سمجھیں کہ  ان یک   یہ  یہ  بنیاد  اس یک  ےک،   

ی
ادائیگ جزوی  بشمول کرائے یک  ادا کریں  ہے کہ کرایہ  فرض  ان کا  تو  ہے  ممکن 

۔    معاشی برداشت پر ہے
رہنا   • میں  حال  صورِت  رہائیسی  تر  ےس کم  معیار  یا  وایل  ڑ  بھبں اس کو  یا  جانے گا  ہو  نر گھر  یہ  تو  دیا  دخل کر  نر  دار کو  اگر کرایہ 

  پڑے گا 

 
تحفظات ےک ح  داروں  ان  ، کرایہ  لیں بالغان کو    —صول ےک  تمام  میں رہنے واےل  قرار    —اور گھر  شدہ  دستخط  ایک  پاس  مکان ےک  مالِک 

گاہ رہنے ہوئے یہ سچائے   اؤں ےس آ  )ذیل میں مالحظہ کریں( جس میں بیان کیا گیا ہو کہ یہ اہل ہیں اور قانوئے رسے
ی

داد جمع کروائے ہو یک
۔ ۔ کرائے داروں کو قرارداد یک ایک نقل اور مالِک مکان ےک ساتھ تمام خط و کتابت کو     بیان کر رہے ہیں  سنبھال کر رکھنا چاہینے

 
لیں یا اگر آپ کو نر دخیل کا سامنا ہے تو اپنے مقایم قانوئے خدمات یک تنظیم یا مقایم برادری ےک تنظییم گروپ ےس   قرارداد میں مدد ےک 

لیں رابطہ کریں۔    قانوئے مدد حاصل کرئے ےک 
  



 اہلیت کا بیان 
 

28  U.S.C 1746  میں  ےک تحت  : اؤں یک تعزیراِت دورغ گوئے ےک مطابق حلف اٹھاتا ہوں کہ مندرجہ ذیل بیان سچ اور درست ہے  رسے
 

لیں حکومت یک تمام دستیاب امداد کو حاصل کرئے یک ہر ممکنہ کوشش کر چکا ہوں؛    میں  •  کرائے یا رہائش ےک 
سال   • آمدئے    2020کیلنڈری  ی  مبں تو  یا  لیں  )یا    99,000ےک  تیھ  نہیں  زیادہ  مل کر  198،000ےس  اگر  تیھ  نہیں  زیادہ  ےس   $

نل ر  2019)جوائنٹ( ٹیکس فائل کیا گیا تھا(   یونیو رسوس ےک پاس آمدئے کا ٹیکس جمع کروانا مطلوب نہیں  میں یو ایس انبڑ
ز ایکٹ )  )اسٹیمیولس چیک( موصول یک تیھ؛   2201( ےک جز CARESتھا یا کیبے

ی
 ےک تحت متاثرہ آمدئے یک ادائیگ

، مالزمت ےک گھنٹوں میں یا اجرت میں کیم، یا نوکری چھوٹ جانے یا غبں مت •  حد تک کیم آنے
ے

وقع جیب  گھر یک آمدئے میں کاف
 کرئے ےک قابل نہیں ہوں۔  

ی
 یا رہائش یک مکمل ادائیگ

ی
 ےس کیں جانے واےل طتر اخراجات ےک باعث میں کرائے یک مکمل ادائیگ

رکھ    ر صوابدیدی دیگر اخراجات کو مِد نظگیاں کرئے یک ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہوں جو غبں  یمیں بروقت اییس جزوی ادائ  •
۔ کر انفرادی صورِت حال ےک تحت م  ےک قریب ہیں

ی
 کمل ادائیگ

، یا   •
ی

ورت ہو یک اگر مجھے نر دخل کیا جاتا ہے تو میں نر گھر ہو جاؤں گا، مجھے نر گھروں یک پناہ گاہ میں منتقل ہوئے یک ضے
رہائش کا کوئے   لیں  ے  مبں  کیونکہ 

ی
ہو یک ورت  ضے ہوئے یک  منتقل  میں  جگہ  نتے  ش  چھوئڑ  اک کردہ  اشبے افراد یک  دیگر  مجھے 

۔  دیگر انتخ  اب دستیاب نہیں ہے
، اور مجھے بطور کرایہ دار، •  کرنا الزیم ہے

ی
لیں ادائیگ ے لیں پھر بیھ کرایہ ادا کرنا یا رہائش ےک  ے ےک معاہدے،    میں جانتا ہوں مبں لبں

لیں اپنے دیگر فرائض کو انجام دینا ہو گا۔ میں یہ بیھ جانتا ہوں بطور کرایہ دار یا اس ےس مماثل  ے ےک ممعاہدے ےک  عاہدے،  ، لبں
مماثل ےس  اس  فیس،    یا  میں  صورت  نہ کرئے یک   

ی
ادائیگ بروقت  ےک  رہائش  یا  ادا کرئے  نہ  تحت کرایہ  ےک  تقاضوں  ےک  معاہدے 

۔    جرمانوں یا سود لگایا جا سکتا یا مجھ ےس وصول کیا جا سکتا ہے
جانتا ہوں   • یہ بیھ  ،    31میں  بعد،    دخیل ےک  نر   تک  2020دسمبر اختتام ےک  سابقہ  عارضے ٹھراؤ ےک  فراہم کنندہ،  ا رہائش  مبں

مقایم   اور  ریاستے  اور  ہے  سکتا  تقاضا کر   کا 
ی

ادائیگ مکمل  لیں  ےک  ادائیگیوں  تمام  نہ یک گتے  دوران  ےک  ٹھراؤ  عارضے  اور  پر  طور 
، میں نر دخل کردینے ےک موقوف پر ہوں گا۔    نہ کرئے یک صورت میں

ی
ے ےک تحت ادائیگ  قوانیں

اؤں یا نقصانات یا جیل میں ڈاےل جانے  ا پانبیائے یا گمراہ کن بیان یا کوئے بات چھ میں جانتا ہوں کیس بیھ غلط  • ، جرمانوں، رسے
۔  لیں فوجداری یا دیوائے کارروائے کا نتیجہ بن سکتا ہے  ےک 

  

 اقرار کنندہ ےک دستخط ______________________ تاری    خ  ______________ 
  



لیں بے داخیل ےک عارضے ٹھراؤ یک تعزیراِت دروغ    COVID-19( ےک  C.D.Cمراکز برائے انسداد بیماری )  ےک مزید پھیالؤ کو روکئے ےک 
 ےک تحت قرار داد

ے
 گوئ

CDC   یک قرارداد پر دستخط کرئے ےس قبل، براہ کرم قرارداد کو غور ےس پڑھیں اور اگر آپ ےک اس بارے میں خدشات ہیں کہ آیا آپ
  اہلیت یک مطلوبہ معیارات پر پورے اترئی ہیں یا نہیں تو ایک وکیل ےس مشورہ کریں۔

 
لیں ہدایات   کرائے داروں ےک 

 
رکھنے   ے  لبں داروں،  ان کرائے  قرارداد  )یہ  بچاؤ  اور  بیماری  انسداد  برائے  مراکز  جو  لیں ہے  ےک  مکینوں  ےک  ملکیت  رہائیسی  یا  ےک  C.D.Cوالوں   )

COVID-19    ) ہیں نہیں  فور کولژرز شامل   ےک( 
ی

ادائیگ مارگیج )غبں  میں گھر یک  )اس  لیں رہائش ےس نر دخیل  ےک مزید پھیالؤ کو روکنے ےک 
۔ (  ےک حک  CDC  ےک ٹھراؤ ےک حکم ےک زیِر تحفظ ہیں

ی
لیں اس قرار داد یک ایک نقل اپئے مالِک مکان، ملکیت )پراپرئ م ےک تحت آپ ےک 

ورت ہے جو آپ کو گھر ےس بے دخل کر سکیی   مینیجر، برادری ےک گھر تعمیں کرئے واےل مالک یا ان دیگر افراد کو فراہم کرئے یک ضے
۔   بالغ ےک  ہیں ہر  درج  میں  معاہدے  ےک  یا رہائش  معاہدے  ےک  ، کرائے  ے اس    لبں ۔  لیں  ہے الزیم  مکمل کرنا  حکم    CDCماسوا کہ  قرارداد کو  ےک 

، حکم آپ کو اس رہائش گاہ ےس نر دخل کرئے یا ہٹانے جانے ےس تحفظ فراہم کرتا   میں توسیع یا تبدییل یک جائے ہے یا یہ ختم ہو جاتا ہے
،    31ہے جہاں آپ   ے یک تمام دیگر  2020دسمبر  کرنا اور جہاں آپ رہنے ہیں وہاں یک لبں

ی
لیں پھر بیھ کرائے یک ادائیگ ۔  آپ ےک 

ی
  تک رہیں ےک

عالوہ ےک   
ی

ادائیگ عدم  آپ کو کرائے یک  ۔  ہے مطلوب  پابندی کرنا  اور ضوابط یک  ائط  جا   رسی دخل کیا  نر  پر  بنا  وجوہات یک  دیگر  بیھ  پھر 
، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولنے ہیں یا گمراہ کن معلومات دینے ہیں یا معلومات کو   ۔  یہ قرارداد ایک حلفیہ بیان ہے سکتا ہے

۔  قرارداد یک ایک نقل یا تصویر اپنے  چھپائے ہیں ت  لیں آپ ےک خالف قانوئے کارروائے یک جاسکتے ہے ، یا ایک جرمانہ ادا کرئے ےک  و جیل جانے
۔  لیں رکھیں  ریکارڈ ےک 

 ____________________________________________________________ 
 
 

لیں  مالکاِن مکان یا نر دخل کرئے کا اختیار رکھنے واےل دیگر ا   فراد ےک 

 
لیں   اس قرارداد کو موصول کر لیئے ےک بعد، "زیِر تحفظ کیس بیھ فرد کو ایک رہائیسی ملکیت ےس نکالیے یا ہٹابے کا باعث بنابے ےک 

، ماسوا حکم میں درِج فہرست قابِل اجازت وجوہات یک بنا پر۔   اس میں جگہ خایل  "کوئے بیھ عمل" کرنا قرارداد یک خالف ورزی ہے
لیں مقدمہ دائر کرنا شامل ہے  کرئے کا  لیں اجازت ےک   .اطالع نامہ جاری کرنا، عدالت میں نر داخیل کا دعوی داخل کرنا یا قبضہ کرئے ےک 

$ ےک جرمانے ےک  100,000ےک اس حکم یک خالف ورزی کرتا ہے جس ےک ساتھ ایک قرارداد منسلک ہے تو یہ فرد    CDCایک ایسا فرد جو  
خال اگر  پر ہو گا،  وجہموقوف  ورزی یک  نہیں   ےس  ف  واقع  موت  ایک    ہوئے   ایک  یا  دونوں  یا  جیل  لیں  ےک  سال  ایک  یا  $ کا  250,000ہے 

ےس ایک موت واقع ہو جائے ہے یا ایک سال یک جیل یا دونوں، یا بصورت، دیگر جیسا قانون میں بیان   ہجرمانہ اگر خالف ورزی یک وج 
لیں    ا کی ےک  ایک واقع  ہر  تنظیم  ایک  خالف ورزی کرئے وایل  حکم یک  اس  اگ  $200,000گیا ہے  

ی
ہو یک پر  موقوف  جرمانے ےک  خالف  ےک  ر 

لیں   ت واقع نہیں ہوئے ہے یا ہر  ورزی یک وجہ ےس کیس یک مو  ت واقع  ر خالف ورزی یک وجہ ےس کیس یک مو $ اگ500,000ایک واقع ےک 
۔  لیں جرمانوں یک وصویل   ہو جائے ہے یا بصورِت دیگر جیسا قانون میں بیان کیا گیا ہے ریاستہانے متحدہ کا محکمئہ برائے عدلیہ جرم ےک 

لیں مناسب انداز میں عدالت یک کارروائے کا آغاز کر سکتے ہے   .(U.S.C. 3559, 3571; 42 U.S.C. 271; 42 CFR 70.18 18) ےک 
  

ذیل طریقے   مالک کو  ملکیت ےک  اس  میں رہتا ہوں  جہاں  یا  اور /  مالِک مکان  ے  ایک نقل مبں دستاویز یک  اس  تصدیق کرتا ہوں کہ  میں 
۔ )تمام قابِل اطالق پر نشان لگائیں   : ( )طریقوں( فراہم کر دی گتے ہے

 ____________ خ: تاری    : ___________________________ ذریےع بجانب فرسٹ کالس ڈاک )میل( ےک  ☐
 ____________ تاری    خ:    ________________________ تصدیق شدہ )رسٹیفائیڈ( ڈاک ےک ذریےع بجانب:   ☐
    :  ________________________________________________ ٹریکنگ نمبر
 ____________ تاری    خ:  __________________________________ ای میل بجانب:   ☐
 ____________ تاری    خ:   _____________________-_______ (______) فیکس بجانب:  ☐
 ____________ ی    خ: تار   _____________-_______ (______) ٹیکسٹ پیغام بجانب:  ☐
 ____________ تاری    خ:     _______________________ دستے طور پر پہنچایا بجانب: ☐
 ____________ تاری    خ:  _______________________________ دیگر )وضاحت کریں(: ☐


