کرائے دار لئی نوٹس
 COVID-19وبا دے دوران جے تہاڈی آمدن ختم ہو گئی اے یا خرچے ودھ گئے نیں ،یا
بنیادی طبی حاالت دی وجہ توں  COVID-19دے باعث شدید بیماری یا موت دا خطرہ ودھن
دی بنا تے نقل مکانی کرن دے دوران تہانوں یا تہاڈے گھر دے کسے فرد نوں صحت دا خطرہ
الحق ہو سکدا اے ،تے تسی ایس مشکالں دا اعالنیہ فارم اتے دستخط کر کے اپنے مکان
مالک دے حوالے کر دے او ،تے ک رایہ ادا نہ کرن دے باعث یا تہاڈی لیز دی مدت پوری ہون
دے بعد وی رہنا جاری رکھن لئی تہانوں  31آگست  2021تیکر بیدخل نئیں کیتا جا سکدا اے۔
مسلسل تے نامعقول طور تے ایسا رویہ اپنانا جیہڑا دوجے ک رائے داراں یا قابضین دے ورتن
تے خوشی لئی خطرہ ہوئے یا جان بوجھ کے دوجیاں دی حفاظت لئی خطرے دا باعث ہوئے
تے تہاڈی لیز دی ایس خالف ورزی اتے تہانوں ہلے وی بے دخل کیتا جا سکدا اے۔
جے تہاڈے مالک مکان نے تہانوں ایہہ فارم دتا اے ،تے تہاڈے مالک مکان نوں ڈاک دا پتہ
تے ای میل پتہ وی تہانوں ديناچاہیدا اے جیہدے اتے تسی ایس فارم نوں واپس بھیج سکدے
او۔ جے تہاڈے مالک مکان نے پہالں ای تہاڈے خالف بیدخلی دی کارروائی شروع کیتی ہوئی
اے ،تے تسی ایس فارم نوں کسے وی ویلے یا تے اپنے مالک مکان نوں ،عدالت نوں ،یا دواں
نوں واپس بھیج سکدے او۔ تہانوں اپنے ریکارڈ لئی ایس فارم دی اک نقل یا تصویر اپنے کول
رکھنی چاہیدی اے۔ ہلے وی تہاڈے ذمہ تہاڈے مالک مکان دا ادا نہ کیتا گیا ک رایہ تہاڈے ذمے
اے۔ جو کجھ تسی ادا کیتا تے جیہڑی رقم تہاڈے ذمے اے تہانوں ایس گل دا وی احتیاط نال
ریکارڈ رکھنا چاہیدا اے۔
تہانوں میسر قانونی وسائل دے بارے ہور جانن لئی ،جے تسی نیو یارک شہر اچ رہندے او
تے  /www.nycourts.gov/evictions/nycتے جاؤ یا  718-557-1379اتے کال کرو
یا جے تسی نیویارک شہر دے باہر رہندے او ت ے �www.nycourts.gov/evictions/out
 /side-nycجاؤ یا مقامی بار ایسوسی ایشن اچ یا قانونی خدمات ف راہم کرن آلیاں نوں کال
کرو۔ شاید تہانوں ک رائے اچ نرمی مل جائے ،تے تہانوں اپنے مقامی ہاؤسنگ اسسٹنس دفتر
اچ رابطہ کرنا چاہیدا اے۔
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Index Number (if known/applicable):
County and Court (if known/applicable):

 COVID-19وبا دے دوران مشکالں بارے
کرائے دار دا اعالنیہ
میں اک ک رائے دار آں ،قانونی قابض ،یا ہوربندہ ک رایہ ادا کرن دا ذمے دار اے ،ورتنا تے
قبضہ ،یا لیز یا ک رایہ نامہ معاہدہ ب رائے (رہائشی یونٹ دا پتہ) دے تحت کوئی ہور مالیاتی
پابندی۔

انتخاب  Aیا  Bیا دواں نوں منتخب کر کے بیدخلی توں تحفظ لئی تہانوں تھلے
اپنی اہلیتاں دی نشاندہی کرنی چاہیدی اے۔
 .Aمینوں مالی مشکالت دا سامنا اے ،تے میں اپنا ک رایہ ادا کرن دے قابل نئیں یا لیز
دے تحت دوجی مالیاتی ف رائض پورے نئیں کر سکدا یا تھلے دتی گئی اک یا زيادہ
وجوہات دے باعث متبادل مناسب مستقل گھارحاصل نئیں کر سکدا:
 COVID-191.وبا دے دوران گھریلو آمدنی وچ نمایاں کمی
 COVID-192.وبا دے دوران ضروری کم کرن لئی یا صحت دے اث رات توں متعلقہ
آمدن توں زيادہ ضروری خرچياں دا ودھنا۔
 COVID-193.دے دوران بچیاں دی دیکھ بھال دی ذمہ داریاں یا بزرگ ،معذور یا
گھر دے بیمار لوکاں دی دیکھ بھال دی ذمہ داریاں نے چنگی نوکری حاصل کرن یا
پیسے کمان یا ضروری آمدن توں زيادہ خرچياں نےمیری صالحیت یا میرے گھر
دے کسے فرد دی صالحیت اتے بھيڑا اثر کيتااے۔
 COVID-194.وبا دے دوران متبادل گھر لئی نقل مکانی دے اخ راجات تے گھار لبن
دیدی مشکالت دی وجہ توں دوجی رہائش تے منتقل ہونا میرے لئی وڈی پریشانی اے۔
 COVID-195.توں جڑے دوجے حاالت نے میری چنگی نوکری حاصل کرن یا
پیسے کمان دی صالحیت نوں برے طورتے متاثرکیتا اے یا میرے گھر دی آمدن
وچ نمایاں کمی آئی اے یا میرے اخ راجات ودھ گئے نیں۔
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جس حد تئیں میری گھریلو آمدن مک گئی اے یا اخ راجات ودھ گئے نیں COVID-19 ،وبا شروع
ہون دے بعد توں مینوں ملن والی کوئی وی حکومتی مدد ،بشمول ،بیروزگاری انشورنس ،وبائی
بیروزگاری مدد ،اپاہجگی انشورنس ،یا اداشدہ خاندانی چھٹیاں میری گھریلو آمدن دا ختم ہونا یا
ودھے ہوئے خرچياں نوں پورا نئیں کر سکدی۔
 ) ( .Bجگہ خالی کرن تے نوے مستقل گھر وچ نقل مکانی کرن وچ صحت نوں وڈا
خطرہ الحق ہووے گا کیوں جے پینٹھ سال توں ودھ عمر ،معذوری ،بنیادی طبی حالت
دے باعث ،جیہددے اچ کمزورجسمانی مدافعتی نظام شامل ہو سکدا اے پر ایہدے تئیں
محدود نئیں ،مینوں یا میرے گھر دے اک یا زیادہ لوکاں نوں  COVID-19دی وجہ توں
شدید بیماری یا موت دا زیادہ خطرہ ہوسکدا اے
میں تسلیم کردا آں کہ مینوں ک رائے نامے ،لیز معاہدے یا ایہوں جئے کنٹریکٹ دے تحت
دوجی ساریاں قانونی شرطاں تے عمل کرنا چاہیدا۔ میں مزید ایہہ وی تسلیم کردا آں کہ ک رایہ
پورا ادا نہ کرن یا دوجیاں مالیاتی پابندیاں پوری نہ کرن دی صورت اچ میرے ک رائے نامے،
لیز دے معاہدے یا ایہوں جئے کنٹریکٹ دے تحت قانونی فیساں ،جرمانے یا سود وصول کیتے
جا سکدے یا جمع کیتے جا سکدے نیں تے ایہدے نتیجے اچ میرے خالف قانونی مالیاتی
فیصلے ہو سکدے نیں۔ میں مزید ایہہ وی تسلیم کرداں آں کہ  31آگست  2021دے بعد مالک
مکان بے دخل کرن دا اہل اے ،تے اوس ویلے قانون شاید کج تحفظات مہیا کرے جیہڑے
ایس اعالنیہ وچ دستیاب توں الگ نیں۔
دستخط:
پرنٹ شدہ ناں:
دستخط دی تریخ:

نوٹس :تسی جرمانے دے قانون دے تحت ایس فارم اتے دستخط کر رئے تے جمع ک را رئے
او۔ ایہدا مطلب اے کہ ایس فارم اتے ایسا بیان دینا جیہدے بارے تہانوں پتہ اے کہ جھوٹ اے
قانون دے خالف اے۔
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