
کرنے  ادا  کرایہ  کا  مئی  یا  اپریل 
ہے؟ درکار  مدد  میں 

مالک مکان 
اگر آپ درج ذیل سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ اپریل اور مئی 

کے غیر ادا شدہ کرایوں کے عوض ماہانہ 1,056$  وصول 

کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں:

ہو  اور سود سے دست کش  تمام فیس  کی  تاخیر  لیے  کے  ماہ  اس   �
جائیں 

1,056$  سے زائد کسی بھی بقایا کرایے کے لیے سود/ ہرجانے سے آزاد   �
ادائیگی کے منصوبے کی اجازت دیں

بے دخلی کی کسی کارروائی سے باز رہیں یا اس ماہ کے لیے پہلے سے   �
موجود بے دخلی کی کسی کارروائی کو منسوخ کر دیں

مطلوبہ دستاویزات:

مکان مالک یا مکان مالک کے مجاز نمائندے کی با تصویر آئی ڈی  �
مکمل شدہ ایک صفحہ کا معاہدہ   �

EIN/SSN/ITIN  �
�   ACH ادائیگی کی معلومات

اگلے اقدامات:

شرکت کنندہ مکان مالک )Participating Landlord( بننے کے لیے   �
فوراً سائن اپ کریں

نادہندگی کرایے والے اہل قرار یافتہ کرایہ داروں کو مطلع کریں کہ وہ   �
13 مئی، صبح 10 بجے سے اعانت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

اطمینان کر لیں کہ جب کرایہ دار سسٹم الئیو ہو تب آپ کے کرایہ   �
داروں کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہو

دار  کرایہ 
لیاقتیں:

یونٹ کا سٹی آف ہاؤسٹن میں ہونا الزمی ہے   �
مارچ 31 تک کی آپ کی لیز ادا ہو چکی ہو  �

اپریل اور/یا مئی کے کرایہ کی ادائیگی نہ ہو سکی ہو  �
آپ کے پاس ایک ایسا مکان مالک ہو جو مکان مالک کی شرائط پر   �

رضامند ہو

�   COVID-19 سے قبل گھرانے کی آمدنی عالقے کی اوسط آمدنی سے 
  %80  کم ہو یا کرایہ دار فی الحال درج فہرست کسی پروگرام میں شرکت 

کر رہا ہو )ذیل کا جدول مالحظہ کریں(

COVID-19 کے باعث اقتصادی نقصان کی وجہ سے کرایہ ادا   �
کرنے سے قاصر ہو

مطلوبہ دستاویزات:

مکمل شدہ ایک صفحہ کی درخواست  �
با تصویر آئی ڈی یا رہائش کے لیے آپ کے نام سے یوٹیلٹی بل  �

اگلے اقدامات:

اگر ممکن ہو تو 13 مئی کو صبح 10 بجے اپنی درخواست جمع کرانے   �
کے لیے کمپیوٹر یا اسمارٹ فون سے رسائی محفوظ کر لیں

یہ دیکھنے کے لیے جانچ کریں کہ آیا آپ کا مکان مالک شرکت کنندہ   �
مکان مالکان کی فہرست میں موجود ہے

اگر نہیں تو اپنے مکان مالک سے ایک شرکت کنندہ مکان مالک کے   �
طور پر سائن اپ کرنے کو کہیں

کرایہ دار کی ایک درخواست جمع کرانے کے لیے تیاری کریں  �
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80%  عالقے کی اوسط آمدنی گھرانے کا حجم

44,150$ -1فرد

50,450$ 2  - فرد

56,750$ 3  - فرد

63,050$ 4  - فرد

68,100$ 5  - فرد

73,150$ 6  - فرد

78,200$ 7  - فرد

83,250$ 8- فرد

2020 ہاؤسٹن/دی ووڈ لینڈز/شوگر لینڈ عالقہ 

والے HUD گھرانوں کی ساالنہ زیادہ سے زیادہ آمدنی کی حدیں٭ پانے  قرار  اہل 
مز گرا و پر

Medicaid  •
سرکاری رہائش میں اعانت  •

SNAP  •
TANF  •

SSI  •
نیشنل اسکول لنچ   • 
پروگرام/ہیڈ اسٹارٹ

کم آمدنی والے گھر کے لیے توانائی میں   •
اعانت کا پروگرام

WIC  •
فیڈرل پِل گرانٹ  •

VA پنشن  •
ٹرائبل اسسٹنس  •

ہیرس ہیلتھ گولڈ کارڈ  •

کریں   مالحظہ  لیے  کے  معلومات  مزید 
HoustonRentAssistance.org
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