ਤਿਆਰ, ਸ ੈਟ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਿ ਓ!

NYC ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹ ੋਣਾ
1

ਤੱ ਥ
1

ਆਪਣੀ ਕਿਫਾਇਤੀ
ਸਫ਼ਾ 3

2

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸਫ਼ਾ 5

3

ਅਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਾ 8

4

ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਫ਼ਾ 12
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ਸਾਧਨ ਸਫ਼ਾ 16
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1
ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ
ਬਾਬਤ ਜਾਣ ੋ

ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੋ.

3

2
ਕਿਫਾਇਤੀ
ਰਿਹਾਇਸ ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਹ ੋ ਜਾਵ ੋ

ਹਾਊਸੰਿਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਝਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਇੰ ਨਕਮ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ
ਦੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿਚ, "ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ" ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਫਾਇਤੀ
ਰਿਹਾਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿ ੱਸ ੇ ਹਨ. ਇਹ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਼ ਹਾਊਸੰ ਿਗ
ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਚਪੀ
ਡੀ) ਅਤੇ ਹਾਊਸੰ ਿਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
(ਐਚਡੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸੰਿਗ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ
ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ.

ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੌਣ
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ
ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਪਰ:

ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ.

ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ
(SSN) ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ITIN) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ.
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਐਚਪੀਡੀ ਅਤੇ ਐਚਡੀਸੀ ਹਾਊਸੰਿਗ ਦੀ
ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਿਨੇ ਲੋਕ ਰਹੰਿਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

4

ਤੁਸ ੀ ਂ ਕਝ
ੁ ਮਹੱਤਵਪਰਨ
ੂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰ
ੁ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨ ੇ ਲੱਗ
ਸਕਦੇ ਹਨ - ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਰੂ
ੁ ਕਰ ੋ.

5

ਆਪਣੇ ਹਾਉਸੰਿਗ ਕੋਰਟ
ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਾਊਸੰਿਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇ ਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੋ
ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਨ
਼ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ.

ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਹਾਉਜ਼ਿੰ ਗ ਕੋ ਰ ਟ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ

ਜਨਤਕ ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ

ਰਿਕਾਰਡ ਲੱ ਭੋ ਅਤੇ ਛਾਪੋ. ਸਥਾਨਾਂ (ਜਗਾ) ਅਤੇ
ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nycourts.gov/courts/

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

nyc/housing ਤੇ ਜਾਓ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ

ਹਾਉਜ਼ਿੰ ਗ ਕੋ ਰ ਟ ਵਚਿ ਕਿ ਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ

ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ

ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ ਰਾ ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nycourts.gov 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਵ

ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ.

ਿਰੁੱ ਧ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ.

Annualcreditreport.com

ਬੱਚਤ (ਸੇਵੰਿਗ)
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਿਆਜ
ਕਮਾਉ ਦ
ਂ ਾ ਹੋਵੇ.

ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਫਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IDNYC ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਖਾਤਾ

ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਪਰ
ੋ ਟੰ ਿਗ ਕੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ

ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ

ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰੰਿਟਗ

ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: on.nyc.gov/idnycbanks

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਲਈ, NYC ਫਾਈਨ ਸ਼
ੈਂ ੀ ਅਲ ਐਮਪਾਵਰਮ ਟ
ੈਂ

ਆਪਣੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਦਦ

ਸਟਰ
ੈਂ 'ਤੇ ਜਾਓ. nyc.gov/consumers ਜਾਂ 311 ਤੇ

ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਫਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱਤੀ

ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ NYC ਫਾਈਨ ਸ਼
ੈਂ ੀ ਅਲ ਐੱਪ ਪਾਵਰਮ ਟ
ੈਂ

ਕਸਲਰ
ੌਂ
ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵ ੇ ਂ ਬਿਹਤਰ

ਸ ਟਰ
ੈਂ ਤ ੋ ਂ ਪੁੱਛ.ੋ

ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/

consumers ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇੱਕ NYC ਫਾਈਨੈਸ਼
ਂ ੀ ਅਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸੈਟ
ਂ ਰ
ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ.
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3
ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ

ਆਪਣਾ ਹਾਉਸੰਿਗ ਕਨੈਕਟ
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ
ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ
ਕਦਮ ਹੈ ਹਾਉਸੰਿਗ ਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ
ਕਰਨਾ: nyc.gov/housingconnect

ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੱ ਤੁਹ ਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ
ਨੌਕਰੀ ਤ ੋਂ ਮਿਲ ੇ ਪਸ
ੈ ,ੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਆਪਣ ੇ ਕਾਰਬ
ੋ ਾਰ
ਦ ੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ / ਜਾ ਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰ ਮ
ਵਾਲ ੇ ਪਸ
ੈ ੇ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ
ਮੁਆਵਜ਼ ,ੇ ਸਰਕਾਰ (ਜਿਵ ੇ ਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਾ ਂ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ) ਤ ੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ ਏ
ੋ ਹੋਰ
ਪੈਸੇ, ਅਤ ੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤ ੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਟ
ਂ ਤ ੋ ਂ ਕਝ
ੁ
ਰਕਮ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ ਜੋ ਅਪਾਰਟਮਟੈਂ
ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗ .ੇ

ਇਸ ਵਿ ੱਚ ੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਛਲ ੇ ਸਾਲ
ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਕ
ੈ ਸ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਹਵ
ੋ ਗ
ੇ ੀ.
ਜ ੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਿਸ ੇ ਹਰ
ੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹ ,ੋ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ ੀ ਂ ਟਕ
ੈ ਸਾਂ
ਤ ੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹ ੈ (ਜਿਸਨੂੰ"ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ" ਕਹੰ ਿਦੇ
ਹਨ). ਜੇ ਤੁਸ ੀ ਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ ੀ ਂ ਟੈਕ ਸ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆ ਂ (ਜਿਸਨੂੰ
"ਸੁੱ ਧ
਼ ਆਮਦਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦ ਾ ਹੈ) ਦੇ ਬਾਅਦ
ਬਣਾਉ ਦ
ਂ ੇ ਹ .ੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ
ਜਾਂਦ ਾ ਹ ੈ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰ ੇ ਮਦਦ ਦੀ
ਲੜ
ੋ ਹ ,ੈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਿਨਕ
ੈ ਾਰਾਂ ਲਈ
ਐਚਪੀਡੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਖ :ੋ
nyc.gov/hpd/incomeguide

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ੋ ਂ ਤੁਸੀ ਂ ਆਪਣ ੇ ਕ੍ਰ ਡ
ੈ ਿਟ, ਹਾਊਸੰ ਿਗ ਕਰ
ੋ ਟ ਦ ੇ ਇਤਿਹਾਸ

ਅਤ ੇ ਬੱਚਤ 'ਤ ੇ ੰਕਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੂ
ੁ ਕਰਦ ੇ ਹ,ੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ
ੁ
ਕਰ !ੋ

8

9

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ!
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ
ਖੋਜ ਕਰੋ

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਮdਾਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ "ਲਾਗੂ ਕਰੋ" ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਾਊਸੰ ਿਗ ਕਨੈਕਟ 'ਤੇ "ਖੋਜ" ਪੰ ਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ .ਂ

ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ ਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੋਗੇ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੇ
ਅਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ
ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸਾਰੇ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਕੁਝ ਅਪਾਰਟਮੇਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁ ਣ ਵਾਈ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ
ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਚਪੀ ਡੀ ਅਤੇ ਐਚਡੀਸੀ
ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ:
nyc.gov/hpd ਅਤੇ nychdc.com

ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ
ਵੱਿਚ ਰਹੰਿਦੇ ਹੋਵੋ

ਹਰ ਸੂਚੀ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕੰਿਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ
ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ.

ਸਿਟੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦ
ੁ ਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.
ਆਪਣੀ ਹਾਉਸੰ ਿਗ ਕਨ ਕ
ੈ ਟ ਪ੍ਰਫ
ੋ ਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ
ਡੇਟ ਰੱਖ .ੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ ੇ ਤੁਸ ੀ ਂ ਨਵੀ ਂ ਨੌਕਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਗ ੁਆਓ, ਤਾ ਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ. ਜਦ ੋ ਂ ਵੀ ਤੁਸ ੀ ਂ
ਨਵੀ ਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੰ ਿਦੇ ਹ ੋ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ ੋਫਾਈਲ ਦੇਖੋ.

10

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵਧ
ੱ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. (ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ.)

ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਹਰੇਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ
ਕਰੋ ਕਿ ਪੱਟੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਪੱਟੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਰੰ ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਥ
ੱ ੇ ਡਾਕ ਭੇਜਣਾ ਹੈ.
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਪੇਪਰ
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਵਿਚ
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ
ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ.

ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ!
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ.
ਜੰਿਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਤਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ
ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਕੋਈ
ਫ ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ.
ਡੁ ਪ ਲੀਕੇ ਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭੇ ਜ.ੋ ਪੇ ਪ ਰ
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਵ ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇ ਜ.ੋ
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4
ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦ ਣ
ੇ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹ ੋ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਕੱ ਠੇ ਕਰੋ

ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅੱਜ
ਕਾਪੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ!

ਸਕ੍ਰੀਨਿ ਗੰ ਇੰ ਟਰਵਿਊ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨੰਿਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਏਗੀ. ਜੋ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸਨੂੰ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ?
ਉਦਾਹਰਨਾਂ:
– ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
– ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ
– ਪੀਕਚਰ ਆਈਡੀ

ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਮਾਰਤ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸਪਰਕ
ੰ
ਕਰੋ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ:
– ਪੇਅ ਸਟੱਬ
– ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ
– ਸ
 ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਾਭ

ਜੰ ਿਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਨੰ ਬਰ' ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਤਹਿ ਕਰੋ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24
ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ:
– ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਟੇ
– ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ
– ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ

ਜ ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚਣ
ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਤਾ ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਿਲਡੰ ਿਗ ਦ ੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ

ਸਕ੍ਰ ੀਨੰਿਗ ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਇੰ ਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ ੂਰਨ ਹੈ.

ਬਿਲਡੰ ਿਗ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗ ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮਟ
ੈਂ ਲਈ ਯਗ
ੋ ਹੋ ਜੋ

ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਜ ੇ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਾ਼ ਂ ਦੀਆ ਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹੈ , ਤਾ ਂ
ਐਚਪੀਡੀ ਦੀ ਵਬ
ੈ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇ ਜਾਉ:
nyc.gov/hpd/afteryouapply

ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ੇ ਤ ੋ ਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ੋ ਕਿ ਤੁਸ ੀ ਂ ਤਿਆਰ ਹ .ੋ
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ਨੋਟਸ

ਸਕ੍ਰ ੀਨੰ ਿਗ ਇੰ ਟਰਵਿਊ
ਤ ੋਂ ਬਾਅਦ...
ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੁਝ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ...

ਬਿਲਡੰਿਗ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ
ਭੇਜਣਗੇ.

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਡੀਕ
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ.
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਸੀ (ਐਚਪੀਡੀ ਜਾਂ
ਐਚਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਪੰ ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਕ
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ
ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ
ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਜ ੇ ਤੁਸ ੀ ਂ ਕਿਸ ੇ ਵੇਸਟ ਲਿਸਟ 'ਤ ੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱ ਤ ਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ ,ੈ ਤਾ ਂ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ ੋ ਤੁਸ ੀ ਂ ਹਰ
ੋ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਸੌਪੀਆਂ
ਂ
ਹਨ ਅਜ ੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ. ਜ ੇ
ਤੁਸੀ ਂ ਕਿਸ ੇ ਹਰ
ੋ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹ ੈ ਤਾਂ
ਤਿਆਰ ਹਣ
ੋ ਲਈ ੰਕਮ ਕਰਦ ੇ ਰਹ !ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ - ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡਾਕਮਾਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ
ਸਿਰਫ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਹਨ!
ਬਿਲਡੰਿਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ
ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਼ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ. ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ
ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ.
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ਸਰੋਤ
ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ
nyc.gov/housingconnect
ਹੋਰ ਸਿਟੀ- ਸਬਸਿਡਾਇਜ਼ਡ ਹਾਉਸੰਿਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭੋ
ਐਚਪੀਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ:

ਐਚਡੀਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ:
nychdc.com/pages/Now-Renting.html
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਲੱਭਣ ਅਤੇ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ

nyc.gov/hpd/findhousing
ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਭੋ:
nyc.gov/hpd/findhousingresources
ਇੱਕ NYC ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ,

ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/consumers 'ਤੇ ਜਾਉ ਜਾਂ 311'

ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ NYC ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ
ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ.

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ ੈ ਟ
ਂ ਰ ਫਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ (ਸੀਯੂਪੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ
ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਝਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ ੋ ਂ ਕਰਦੀ ਹੈ: welcometoCUP.org
ਮੇਜ਼ਨ ਪੇਪਰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: maisonpapercut.com - ਰੇਬੇਕਾ ਕਲਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚਿ ੱ ਤ ਰ
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ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

nyc.gov/hpd/rentalopportunities

