
 یک اوتلا ےک یگیئادا (C.D.C) یرامیب دادسنا ےئارب زکرم
 زیواتسد اک قئاقح ےک ےنکور یلخد ےب ےس ہجو

 مامت ےک هدحتم ےئاہتسایرً اتقیقح ےیل ےک ےنرک ددم ںیم ےنکور وک ؤالیھپ ےک COVID-19 ےن )C.D.C( یرامیب دادسنا ےئارب زکرم وک ربمتس 1
 نوج 30 رک ےل ےس 2020 ،ربمتس 4 مکح ہی  ۔ےہ ایک نالعا یموق اک ےنکور وک یلخد ےب ےس ہجو یک اوتلا ےک یگیئادا ےیل ےک ںوراد ےئارک

 ۔اگ ےہر لمعلاذفان کت 2021

 :ےہ ترورض یک ےنناج ایک وک پآ

،ےہ اترک ہطاحا اک کالما مامت ےئگ ےئید رپ ےئارک مکح •
 موہ لبوم ،)موہ یلمیف لگنس( رھگ اک ہناخ ِلہا کیا لومشب
 ۔ےک ٹنمٹراپا روا

 ںوراد ےئارک کت  2021 نوج 30 وک ناکم ِناکلام مکح •
 ےنرک لخد ےب ےس ہجو یک یگیئادا مدع یک ےئارک وک
 ساپ ےک ناکم ِکلام ےنپا ناراد ےئارک رگا ےہ اتکور ےس

CDC داد رارق ںیم لیذ( ںیہ ےتیداورک عمج داد رارق یک 
  ۔)ںیرک ہظحالم وک

 ناکم ِکلام ےنپا وک دادرارق راد ہیارک کیا بج راب کیا •
 یئالوج وک راد ےئارک ناکم ِکلام وت اگ ےد جیھب وک

 ای ےناٹہ ہجو یک یگیئادا مدع یک ےئارک لبق ےس 2021
 اتکسرک ںیہن لمع یئوک ےیل ےک ےنرک امنور یلخاد ےب
 ای ےمدقم ےک تلادع وک راد ےئارک کیا لومشب  ےہ
   . ۔ےک ےنلاکن رک اکمھد ای ےنرک ںاسارہ

 بجاو ای ،ےہ اترک ںیہن متخ ای خوسنم وک ےئارک بجاو ہی•
ےک مکح ہک وج ،ےہ اتکور ںیہن ےس ےنوہ عمج وک ےئارک
  ۔اگ ےئاج وہ بجاو دعب ےک ےنوہ متخ

 یک ےئارک لبق ےس یئالوج وک راد ےئارک لہا کیا مکح •
 لخد ےب رپ انب یک تاہوجو رگید هوالع ےک یگیئادا مدع
 اوسام( ںیہ لماش لیذ ںیم سج ،ےہ اتید تزاجا یک ےنرک
 اک "ہجو زئاج یک یلخد ےب" نوناق رت یوق یماقم ای یتسایر
 شئاہر ای یگیئادا تقورب یک ےئارک :)وہ اترک نایب ظفحت

 ریخات ای یگیئادا مدع لومشب( ںویگیئادا یسیا قلعتم ےس
 کالما ،هوالع ےک )دوس ای ںونامرج ،سیف یک یگیئادا ےس
 ںویشئاہر رگید ؛انوہ لوغشم ںیم ںویئاورراک ہنامرجم رپ
 وک کالما ؛انید لاڈ ںیم ےرطخ وک ظفحت روا تحص یک
 ںایامن ای یروف کیا اک ےناچنہپ ناصقن ای اناچنہپ ناصقن

 قالطا ِلباق یھب یسک ےک ترامع ؛انرک رہاظ هرطخ
روا تحص لثامم ےس سا ای ،ےدعاق ےک تحص ،ےطباض

 ےدہاعم ای ؛انرک یزرو فالخ یک طباوض ہقلعتم ےک ظفحت
 ۔انرک یزرو فالخ یک ضرف رگید یھب یسک ےک

  ؟ںوہ لہا ںیم ایک
  :ہی رگا ںیہ لہا ےیل ےک ظفحت راد ےئارک

 ادا ہیارک ےس ہجو یک تاجارخا یبط ای ےناجوہ متخ یندمآ•
  ںیہ ںیہن لباق ےک ےنرک

 ای مک ےس $99,000 رپ روط یدارفنا ںیم 2021 وت ای•
 عقوت یک ندمآ مک ےس 198,000$ ہناخ ِلہا کیا روطب
 کیچ )سلویمیٹسا( یدادما کیا ےن ںوہنا ای ںیہ ےترک
یک ےنرک لئاف سکیٹ اک 2020 وک نا ای اھت ایک لوصوم

   ۔یھت ںیہن ترورض
بایتسد رپ روط ہنکمم ےک دادما یک ےئارک ےک تموکح •

   ۔یھت یک ای ےہ یک ششوک یک یئاسر کت ےئامرس
 ہک ےہ ضرف اک نا وت ےہ نکمم ہی رگا ہک ںیھجمس ہی•

سا ،ےک یگیئادا یوزج یک ےئارک لومشب ںیرک ادا ہیارک
   ۔ےہ رپ تشادرب یشاعم یک نا داینب یک

 اگ ےئاج وہ رھگ ےب ہی وت اید رک لخد ےب وک راد ہیارک رگا•
 ِتروص یشئاہر رت مک ےس رایعم ای یلاو ڑیھب وک سا ای

  اگ ےڑپ انہر ںیم لاح

 ںیم رھگ روا — ںوراد ہیارک ،ےیل ےک لوصح ےک تاظفحت نا
 طختسد کیا ساپ ےک ناکم ِکلام — وک ناغلاب مامت ےلاو ےنہر
سج )ںیرک ہظحالم ںیم لیذ( یگ وہ یناورک عمج داد رارق هدش
 هاگآ ےس ںؤازس ینوناق روا ںیہ لہا ہی ہک وہ ایگ ایک نایب ںیم
 وک ںوراد ےئارک  ۔ںیہ ےہر رک نایب یئاچس ہی ےئوہ ےتہر
 تباتک و طخ مامت ھتاس ےک ناکم ِکلام روا لقن کیا یک دادرارق
 ۔ےئیہاچ انھکر رک لاھبنس وک

ںیہن تیمہا رپ روط ںاسکی وک مکح سا ےکCDC ںیتلادع مامت
 قالطا اک تاظفحت نا ںیم نیناوق ھچکےہ اتکس وہ روا ںیہ یتید
 انماس اک یلخد ےب وک پآ رگا ای ےیل ےک ددم ںیم دادرارق  ۔وہ ہن
ےک یردارب یماقم ای میظنت یک تامدخ ینوناق یماقم ےنپا وت ےہ
 ہطبار ےیل ےک ےنرک لصاح ددم ینوناق ےس پورگ یمیظنت
  ۔ںیرک

ADVOCATES
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 بے دخلی سے تحفظ کی قرارداد 

نے ایک حکم جاری کیا ہے جو آپ کو آپکی رہائش سے بے دخل کیے جانے یا جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ سے  (C.D.Cمرکز برائے انسداد بیماری )
تک رہنے کے  2021جون  30اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اہلیت رکھتے ہیں تو آپ اپنی رہائش گاہ میں  نکالے جانے کے خالف تحفظ فراہم کرسکتا ہے۔

 قابل ہو سکتے ہیں۔ 

 ح استعمال کریں اس فارم کو کس طر 

 کے حکم تحت بے دخل کیے جانے کے تحفظ کے لیے اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک ماہر کی مدد کی ضرورت ہے،   CDCیہ جانیں اگر آپ  .1
  منظور شدہ رہائس کے مقامی مشیر کی رابطہ معلومات کے لیے HUDپر رابطہ کریں یا  569-4287 (800)

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

 ط کریں کہ آپ اہل ہیں۔  خاگلے صفحے پر قرارداد پر دست .2

رت کی انتظامیہ، مالک، مکان وغیرہ( کو دیں جس کے آپ کرایہ دار ہیں۔ اپنے ریکارڈ  دستخط شدہ قرار داد کو اس فرد یا کمپنی )مثال کے طور پر عما .3
 کے لیے ایک نقل یا تصویر سنبھال کر رکھیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنے ماہر سے رابطہ کریں۔   

 کیا میں اہلیت رکھتا ہوں؟  
 ر نشان لگائیں کہ آپ اہلیت رکھتے ہیں۔  پ اہلیت رکھتے ہیں تو کم سے کم ہر ایک کالم میں ایک خانے پآاگر 

. 

 A   کالم

میں امدادی )معاشی اثر پذیری کی   2021یا  2020میں نے   
 ادائیگی کا( چیک موصول کیا تھا 

ی کی رپورٹ کرنا  کسی بھی آمدنسے  IRSمیں  2020مجھ سے   
 درکار نہیں تھا۔ 

 99,000$بطور ایک فرد میری آمدنی   میں 2021یا  2020 
سے کم یا مشترکہ طور فائل کرنے فرد کے طور پر  

)سے کم تھی یا میں اس سے کم آمدنی کی توقع کرتا   $198,000
 ہوں(

مندرجہ ذیل میں سے  رقم کی مقدار کے لیےاگر آپ نے اس 
کوئی مفادات موصول کیے تھے تو ممکنہ طور پر آپ کی آمدنی  

 اس سے کم تھی:  

  (SNAP) اضافی غذا مدد پروگرام •

 (TANF)  کے لیے عارضی امداد  ںضرورت مند خاندانو •

 (SSI)یورٹی اضافی آمدنی سوشل سیک •

 (SSDI)ایبیلیٹی انکم  س سپلیمینٹل سیکیورٹی ڈ   •

 پ اہلیت نہیں رکھتے ہیں آ –مذکورہ باال میں سے کوئی نہیں 

& 
  B کالم

میں اپنا مکمل کرایہ ادا نہیں کر سکتا یا گھر کی مکمل ادائیگی  
 نہیں کر سکتا کیونکہ:  

 گھرانے کی آمدنی بہت حد تک کم ہو گئی ہے  رےمی 

 میری مالزمت ختم ہو گئی ہے  

 میر کام کے گھنٹوں میں یا تنخواہ میں کمی کر دی گئی ہے 

گی  یمیں اپنی جیب سے بڑے طبی )میڈیکل( اخراجات کی ادائ 
   1کر رہا ہوں 

پ اہلیت نہیں رکھتے ہیں آ –مذکورہ باال میں سے کوئی نہیں 

 ۔ ؟ آپ کی آمدنی کی سطح اہل ہے ہے ایک پر نشان لگایا  کسی پ نے ہر ایک کالم میں سے کم سے کمآ

 ]اگلے صفحے پر پہلے خانے پر نشان لگائیں]

  

 
  یا سال کے لیے میری مجموعی آمدنی کے طور پر کی جاتی ہے  %7.5جس کی وضاحت 1

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


میرا اعالن کہ میں اہلیت رکھتا ہوں ۔  .2
ذیل کے خانے پر نشان لگا کر، میں اعالن کرتا ہوں کہ ہر ایک بیان درست ہے۔   

مذکورہ باال میں وضاحت کردہ وجوہات کی بنا پر میری آمدنی اہل ہے  

ی ہے جو کہ ممکنہ طور پر مکمل  میں نے برمحل انداز میں جزوی ادائیگی کرنے کی پوری کوشش ک  
کرنے کے لیے سرکاری  2ادائیگی کے بہت قریب ہے اور جو کہ میرے کرائے یا رہائش کی ادائیگی  

 امداد حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ 

ب  اخل کر دیا جاتا ہے میرے لیے رہائش کا کوئی دیگر انتخاب دستیاگر مجھے میرے گھر سے بے دا  
 نہیں ہے، اس لیے میں:

 یا ممکن ہے کہ میں بے گھر ہو جاؤں  •

 یامجھے بے گھر افراد کی پناہ گاہ )شیلٹر( میں جانا پڑے،  •

یا  کسی اور کے ساتھ منتقل ہونا پڑے جہاں پہلے کئی افراد رہتے ہیں •

میں جانتا ہوں میرے دستخط کرنے کے بعد:   

ماسوائے کہ میں اپنے مالک  مکان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لوں، میں، پھر بھی کرائے، گذشتہ   •
ں، جرمانوں یا سود کی ادائیگی  کرائے، اور میرے کرائے معاہدے )لیز( کے تحت کسی بھی فیسو

 کے لیے ذمہ دار ہوں۔ 

میرے لیے پھر بھی اپنے لیز معاہدے کی تکمیل کرنا الزمی ہے  •

ماسوائے کہ میں اپنے مالک  مکان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لوں، اگر میں مطلوبہ ادائیگیاں نہیں کر   •
مجھے بے داخل کیا جا سکتا    سکا، تو اس بے دخل کیے جانے کے التوا کے اس قانون کے اختتام پر

 ہے۔ 

 مجھے کرائے کی عدم ادائیگی یا گھر کی عدم ادائیگی کے عالوہ دیگر وجوہات کی بنیاد پر بے دخل کیا جس سکتا ہے •

یں اور میں جانتا پر دستخط کرتا ہوں۔ جس کا مطلب ہے کہ میں وعدہ کررہا ہوں مذکورہ باال بیانات سچ ہ 3اس قرارداد میں تعزیراِت دروغ گوئی کے تحت 
 ہوں کہ مجھے جھوٹ بولنے پر مجمرمانہ سزا دی جا سکتی ہے۔ 

 آپ یہاں دستخط کریں:

____________________ تاریخ:  _____________________________________________________________

ہیں .اس دستخط شدہ صفحے کو اس فرد یا کمپنی کو دیں جن کے آپ کرایہ دار 3

کے بے داخل کیے جانے کے حکم کی خالف ورزی کرتے ہیں تو آپ اور / یا آپ   CDCآپ کی تکمیل کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ  مالِک مکان متوجہ ہوں: 
سزا کے ںکا کاروبار مجرمانہ جرمانوں کے موقوف پر ہو سکتا ہے، بشمول جرمانے اور جیل می

منظور شدہ رہائش کے مقامی مشیر کے لیے   HUDآپ کے لیے جو بھی مدد دستیاب ہے اس کو جاننے کے لیے اپنے مقامی ماہر سے رابطہ کرنا بہترین طریقہ ہے۔  2

 پر رابطہ کریں  4287-569 (800)فہرستوں کو دیکھنے کے لیے 
 نےکے تٖحفظ کی قرارداد پر دستخط کر دیئے ہیں، تو آپ کو ایک اور قرارداد جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے  اپ نے پہلے ہی سے بے داخل کیے جاگر آ 3

کرائے داروں کے لیے مسائل
 حل کے آلہ کار   کے

مالی ہنگامی صورت میں کرائےکے لیے 

 مدد 
HUD   منظور شدہ رہائش کے مقامی

مشیر کے لیے فہرستوں کو دیکھنے کے 

پر رابطہ کریں   4287-569 (800)لیے  

قرضوں کی وصولی کے مسائل کی 

 رپورٹ کرنے کے لیے 
CFPB   کے پاس

cfpb.gov/complaint   پر ایک

 جمع کروائیں شکایت  

امتیازیت کی رپورٹ کرنے کے لیے 

سے   HUDایک شکایت جمع کروائیں  

پر رابطہ کریں۔   669-9777 (800)

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