ٹھیھزیه نہٹه – و نظم ہوخائٹه!

حرارت اور گرم پانی آپ کا حق ہے

گرم پانی
ی یو یارک شہز هٹه ،قاپون آپ کے مالک ٌکان کو یایند کریا ہے کہ وہ سال ٹھز ،دن هٹه  42گ ھننے ،آپ کو یلکے هٹه کم از کم  041ڈگری بر گرم یاتی فزاہم کرے۔
حرارت

ی یو یارک شہز هٹه ،قاپون آپ کے مالک کو یایند کریا ہے کہ وہ یکم اک یوبر سے  10وئی یک وندرجہ ذیل حرارت کی فزاہمی بقنئی ینائے:
صبح  6پا رات  01بجے :اگر یاہز کا دزجۂ حرارت  33ڈگری سے کم ہوخائے پو آپ کے پورے ٌکان هٹه دزجۂ حرارت کم از کم  46ڈگری ہویا خا ہنے۔
رات  01پا صبح  6بجے :اگر یاہز کا دزجۂ حرارت  21ڈگری سے کم ہوخائے پو آپ کے پورے ٌکان هٹه دزجۂ حرارت کم از کم  33ڈگری ہویا خا ہنے۔

اگر مجھے م ناسب حرارت پا گرم پانی نہ مل رہا ہو تو مجھے سب سے پہلے ک نا اقدامات کرنے چاہ ئیه؟
اگر آپ کا مالک ٌکان قاپون کے تحت ٌقزرہ کم از کم دزجۂ حرارت بر حرارت اور گرم یاتی فزاہم نہٹه کریا پو آپ کو ا ینے حقوق کے حصول کے لنے الزمی اقدامات کرئے خاہیٹه۔
ً
يزکصی دفٹز شکایات برائے ی یو یارک شہز کو  100بر فورا فون کیجنے اور مالک ٌکان کی خایب سے خالف ورزی کا ایدراج کروا ینے۔ ایئی شکایات کے جوالہ تنٹزوه کا ربکارڈ ضزور رکھنے۔ ایک ٌعاینہ کار کو
آپ کے گھز آیا خا ہنے ،اگرجہ بعض اوقات وہ نہٹه ٹھی آئے۔ ٌعاینہ کار بغٹز اطالع دئے آسکنے ہٹهٰ ،لہذا اگر آپ دن هٹه کہٹه خائے ہٹه ،پو کوشش کیجنے کہ ا ینے بسوسی یا دوشت کو ا ینے ایارتویٹ
یک رساتی دے کر خا ینے ،کہٹه انسا یہ ہو کہ جب ٌعاینہ کار نہیچے پو آپ خا خکے ہوه۔ ایئی عمارت کے دیگر کرایہ داروه سے ٹھی  100بر فون کرئے کے لنے کہنے۔ جب یک صورتحال ٹھنک یہ
ہوخائے ،ہز ظخص کو روزایہ کم از کم ایک یار ضزور فون کریا خا ہنے۔
یذربعہ حط اور فون ا ینے مالک ٌکان سے ٌطالنہ کیجنے کہ فوری طور بر حرارت یا گرم یاتی کو کھوال خائے ،اور/یا یہ کہ پوایلر کو ٹھنک کنا اور ٹھزا خائے۔ ایئی شکایات کو حط کی صورت هٹه لکھنا ہهیشہ
ٹ
وناشب رہنا ہے ،ایک بفل ا ینے لنے رکھنے اور حط ًسنند ڈاک کے ذز بعے ٹھیج دتجنے ،نٹض ڈاک خائے سے وصولی کی بصدپق کی دزجواشت کیجنے۔ اگر آپ کو عدالت هٹه ئیش ہویا بسا پو حط ھیجنے کا ی یوت
ً
اسے گواہی کے طور بر ئیش کرئے کے لنے ضزوری ہوگا۔ گك نگو – جواہ یالمسافہ مالقات هٹه ہو یا فون بر – عدالت هٹه ئیش نہٹه کی خاسکئی ک یویکہ اس کا کوتی ی یوت نہٹه ہویا کہ وہ یات حك نكنا ہوتی
ٹھی۔

ایک اخ ھا ان ڈور /آىٹ ڈور ٹ ھزمانیٹز حریدئے اور جب یک صورتحال دزشت نہٹه ہوخاتی ،دزشت یارتخوه ،اوقات ،اور ایدر اور یاہز کے پوٹ کنے گنے دزجۂ حرارت کا ایک خارٹ يزیب کیجنے۔ اگر آپ کو
عدالت هٹه ئیش ہویا بسا پو یہ ٌكند یایت ہوگا ،ک یویکہ یہ خارٹ آپ کی گواہی ہوگا۔
ک نا میه ا پ نے مالک مکان کو م ناسب حرارت پا گرم پانی فراہم کرنے پر مج بور کرنے کے ل نے عدالت میه دعوی داپر کرسک نا ہوه؟
حرارت فزاہم کرئے (یا اسے بسھائے) بر مالک ٌکان کو ىج یور کرئے کے لنے ،آپ ہاىض نگ کورٹ هٹه  HPایکشن برائے يزنت و خدمات سے آعاز کرسکنے ہٹه۔ عدالئی خکم یامہ برائے ٌعاینہ اور خ مک
یامہ برائے دزضئی کی دزجواشت کیجنے۔
کرایہ داروه کو قاپوتی طور بر جق خاصل ہے کہ وہ کرایہ روک لٹه اور کرائے کی ہشیال بر خلے خائٹه – یاہم انسا کرئے کے کئی یناتج برآمد ہوسکنے ہٹه۔ انسا کوتی قدم اٹ ھائے سے نہلے ہهیشہ کسی وکنل
سے ًشورہ کیجنے۔

رپ نٹ-اس ئی نالپزڈ پا رپ نٹ-کنٹرولذ کرانہ دار ہونے کے پانے ،ک نا میه کرانے میه ک بونی پا کرانے میه اضافے پر پاپ ندی چاضل کرسک نا ہوه؟
اگر الزمی خدمات فزاہم یہ کی خارہی ہوه پو ری یٹ اضیننالبصڈ اور ری یٹ کیٹزولڈ کرایہ دار ی یو یارک اصن یٹ ڈوبطن آف ہاىضنگ اینڈ کو یویئی رئن یول ( )DHCRسے کرایہ گھنائے ،اور اصافہ رو کنے کا خکم
یامہ خاصل کرسکنے ہٹه ،یاآیکہ شہولنات تحال ہوخائٹه۔
ک
ک
گ
قاريض کے حصول کے لنے (718) 793-6400 ،بر  DHCRکو فون یجنے اور ان سے کہنے کہ وہ آپ کو ایئی ’’شہولنات ھننے کے یاعث کرائے هٹه می کی دزجواشت‘‘
ک
ن
ص
( )Application For A Rent Reduction Based Upon Decreased Serviceارسال کردیه۔ ابقزادی ایارتویٹ کے لنے قارم  RA-81ا عمال یجنے ،جنکہ
پوری عمارت کے لنے قارم  RA-84اصنعمال کیج نے۔ عمارت ٹھز کا قارم اصنعمال کرئے ہوئے کوشش کیجنے کہ ایئی عمارت کے دیگر گھزوه سے ٹھی زیادہ سے زیادہ دضیخط کرواسکٹه۔ یہ قاريض آن
الین ٹھی دصنناب ہٹهhttp://www.nyshcr.org/Forms/Rent#tenant :

اگر مالک مکان حرارت فراہم کرنے سے انکار کردے ،تو ک نا ایسا کونی راستہ ہے کہ شہر ایسا کرسکے؟
م
ه
ه
اگر آپ کا مالک ٌکان آپ کو حرارت فزاہم نہٹه کریا پو شہز کا ىحکمہ ہ نگامی يزنت فزاہم کرسکنا ہے۔ اس کے ای نطار ٹه یہ رہنے! انسا ساذ و یادز ہی ہویا ہے کہ اس ٌعا لے ٹه شہز مداخلت کرے،
الینہ اس عمل هٹه آپ کے ٌفامی هنیحب عہدیداران ضزور ٌعاویت کرسکنے ہٹه۔
اگر پوایلر کا ایندھن ئننک خالی ہو ،پو  42گ ھننے یک حرارت یہ ملنے اور مالک ٌکان کی خایب سے جواب یہ آئے کی صورت هٹه کرایہ داروه کو اینا ایندھن حریدئے کا جق خاصل ہے۔ ل نکن اگر پوایلر ہی
پویا ہوا ہو اور اسے يزنت اور ایندھن ،دوپوه کی ضزورت ہو پو یہ عزط الگو نہٹه ہوتی۔
ائنناہ! ایئی رقم کی حفاظت کیجنے۔ اگر آپ ایندھن حریدئے کا ف نصلہ کرئے ہٹه پو آپ کو ىخصوص قاپوتی طزبقوه بر پوری اجنناط سے عملدرآمد کریا خا ہنے۔ آپ کو کسی کرایہ دار هن نظم سے مدد اور ًشورہ لننا

خا ہنے۔

نیٹزوپولیٹن کونسل برائے ہاىضنگ بطور و یٹ کونسل ابکارپورینڈ رجسٹزڈ ہے ،جو ایک ٍنٹزشپ ی نظیم ہے اور ی یو یارک هٹه نسنے والے تمام لوگوه کے لنے ٌعقول ،يزپوط ،قای ِل اصنطاعت گھزوه کے لنے
وقف ہے۔ آپ کے بعاون بر ینکس-ک یوتی نہٹه ہوتی ک یویکہ یہ کرائے داروه کے لنے کرائے اور ئے دخلی سے حفاظت کی غزض سے قاپون يزیب اور ینان کرئے جیسی قاپون ساز عزگرمی هٹه ٌعاون
ہویا ہے۔

منٹ کویسل پرانے ہاىس نگ کا

چدول حرارت پرانے کرانہ دار
پاربخ

وقت

 100شکاپت
نمٹر

گرم پانی

ی یو یارک شہز هٹه ،قاپون آپ کے مالک ٌکان کو یایند کریا ہے کہ وہ
سال ٹھز ،دن هٹه  24گ ھننے ،آپ کو یلکے هٹه کم از کم  120ڈگری بر
گرم یاتی فزاہم کرے۔
حرارت

ی یو یارک شہز هٹه ،قاپون آپ کے مالک کو یایند کریا ہے کہ وہ یکم اک یوبر
سے  31وئی یک وندرجہ ذیل حرارت کی فزاہمی بقنئی ینائے:
صبح  6پا رات  10بجے :اگر یاہز کا دزجۂ حرارت  55ڈگری سے کم

ہوخائے پو آپ کے پورے ٌکان هٹه دزجۂ حرارت کم از کم  68ڈگری
ہویا خا ہنے۔

رات  10پا صبح  6بجے :اگر یاہز کا دزجۂ حرارت  40ڈگری سے کم

ہوخائے پو آپ کے پورے ٌکان هٹه دزجۂ حرارت کم از کم  55ڈگری

ہویا خا ہنے۔

بٹرونی درجۂ

گھر کے اپدر درجۂ

حرارت

حرارت

گرم پانی؟

(ہاه پا پہیه)

گواہ (عدال تی مقدمے میه مفند ہوسک نے
ہیه)

منٹ کویسل پرانے ہاىس نگ

www.metcouncilonhousing.org

کرانہ داروه کے حقوق پر پ نل یقون ہاٹ الئن
212-979-0611

نٹز ،یدھ ،خمعہ دونہز  1:30یا  5تچے سام

کرانہ داروه کے حقوق کا واک-ان کلی نک
 61انسٹ ،اطٹزیٹ ( 4هٹن ہیٹن)
و نگل سام  6:30تچے (اگست هٹه یند)
ہاىس نگ توٹ پک – رپذتو شو

نٹز ،رات  8تچے WBAI 99.5 ،ابف ایم بر
 – Tenant/Inquilinoماہ نامہ اخ نار
ماہایہ سا بع ہویا ہے ،ہز ایک کو ٌفت ارسال کنا خایا ہے

ای م نل پ بوزلنٹرactive@metcouncil.net :

فیس پکfacebook.com/metcouncilonhousing :

نیٹزوپولیٹن کونسل برائے ہاىضنگ بطور و یٹ کونسل ابکارپورینڈ رجسٹزڈ ہے ،جو ایک ٍنٹزشپ ی نظیم ہے اور ی یو یارک هٹه نسنے والے تمام لوگوه کے لنے ٌعقول ،يزپوط ،قای ِل اصنطاعت گھزوه کے لنے
وقف ہے۔ آپ کے بعاون بر ینکس-ک یوتی نہٹه ہوتی ک یویکہ یہ کرائے داروه کے لنے کرائے اور ئے دخلی سے حفاظت کی غزض سے قاپون يزیب اور ینان کرئے جیسی قاپون ساز عزگرمی هٹه ٌعاون
ہویا ہے۔

