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۔ پبلک کی جانب سے سواالت1سيکشن    

  خالی کرنے والے افراد کو فوری ضرورت

 کر آيا ہوں۔ فوری مدد کے ليے مجهے کہاں جانا چاہيئے؟ لکرن رميں اس حادثہ سے باہ :سوال

-800-1انهيں طور پر  یکے ساته فور) مايف( یجنسيا نجمنٹيم یمرجنسيا ڈرليہے کہ آپ ف یضرور ہي :جواب
رسجسٹريشن سائٹ پر جا کر  بيو ٹيے انٹرنک نا ںيم  /http://www.fema.gov ايپر کال کرکے   621-3362

 .کرليں

 :ںيسائٹس ہ بيو ٹيانٹرن دينمبرز اور مف یطور پر مدد کے لئے اضاف یفور

 بيو –) 2767-733-800-1(کراس  ڈير 1-800: کراس ڈير :http://www.redcross.org/  

 بيو - 2769-725-800-1: یآرم شنيسالو :  http://www.salvationarmyusa.org/  

 بيو 1-800-919-  9338:زيرٹيچ تهولکيک :http://www.catholiccharitiesusa.org/ 

 273-800-1: نيشنل سويسائيڈ پريوينشن کرائسيس ہاٹ الئن-TALK (1-800-273-8255) } سماعت سے
۔ کال 4TTY (4889)-799-800-1 س ہاٹ الئن نمبر ہےييسئر لوگوں کے ليے، کال کرنے کا کراثمتا

ن کے ايک نيٹ ورک سے بحران کے بارے ميں ک ميں مقامی بحراکرنے والوں کو پورے مل
اف و تربيت يافتہ اسٹليے جوڑ دہيا جائے گا۔ ہاٹ الئن کو کال کرنے والے لوگوں ککونسلنگ کے 

 مرکز ميں کونسلنگ ملے گی۔ ٹ ورک کے قريبی بحران کے مصدقہسے ني

 .رہا ہوں کهيپناہ کے لئے د یاديبن اي ،یخوراک، اور پان یرکن ک کيخاندان کے ا ںيم :سوال

سے متعلق ہيں ان موضوعات ايک لسٹ فراہم کرتی ہے جو  یوسائل ک ابيسائٹ ہے جو دست بيو کياکی  مايف :جواب
 ۔ resources-http://www.fema.gov/recoveryمندرجہ ذيل پر 

 ؟ئع دستياب ہيںت کے سطح کی ايمرجنسی ذراوبائی حکومکيا ص :سوال

فيما کے پاس اسٹيٹ ايمرجنسی مينجمنٹ شعبوں کی ايک ڈائريکٹری اس کی ويب سائٹ : جواب
-emergency-agencies-and-offices-operating/state-http://www.fema.gov/regional

management پر موجود ہے۔ اگر آپ کی مدد ہڈ کے ذريعہ کی جارہی ہے اور آپ کو اپنے پبلک ہاوزنگ اتهارٹی 
ميں دشواری ہو رہی ہے تو پهر اپنی مقامی فيلڈ آفس سے رابطہ قائم کريں جسے مندرحہ ذيل لنک  سے رابطہ کرنے

مزيد سينڈی  ۔http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/states: کا استعمال کرکے پتہ لگايا جاسکتا ہے
 پر ديکهی جا سکتی ہے۔  http://portal.hud.gov/hudportal/hud?src=/sandyسے متعلق معلومات 

FHA  متعلق سواالتسے رہن  یتيروا اور 

سے متاثر ہوگيا۔ ميں اپنی ہے اور ميرا گهر آندهی  ٹگيجکے انشورنس کی مور  FHAميرے پاس  :سوال
 کرسکوں گا۔ مجهے کيا کرنا چاہئے؟ مورٹگيج ادا نہيں

.نفاذ ميں ہوگیمہلت کی جانب سے رہن کی  FHA کی دن 90کے لئے لوگوں  تمام متاثرذريعہ  ےک ینڈيطوفان س: جواب
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 یجائے گ یفراہم ک یرہنمائ ديمز ںيخط م کے ہنرئندہ آ 
. 

 بيوسی کی  يساين اہے اور  8525-622-877-1ہاٹ الئن نمبر ) یس سيا نيا( نٹريسکا خدمات  یقوم ےک ڈہ 
 ےک ڈہپر مالحظہ کی جا سکتی ہے۔   http://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/nsc/nschome.cfmسائٹ
مالکان کی فارکلوزر سے بچنے گهر کے کے   FHAکے  کرقرض دہندہ کے ساته کام  نٹريسکا خدمات  یقوم

 یمشاورت ک یاور رہائشحضرات قرض دہندہ لوگ  ہي. مدد کرتا ہے ہے نے ميںکر تالش حل یقيتخلکے ليے 
فراہم  بہتر مددکو گهر کے مالکان  جو اس کے بعد ،کے ليے رہنمائی اور ٹريننگ فراہم کرتے ہيں وںيجنسيا

 .ںيہہوجاتے کرنے کے قابل 
 

 کی ايجنسياں مشاورت ہاؤزنگ  شدہمنظورجانب سے  یک ڈہFHA   بات  یخواہ کے ساته آپ کو آپ کقرض کے
يا ، پر کال کرکے 4287-569 (800)آپ . يںہ یمدد کرنے کے قابل ہو سکت ںيم تيچ

http://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hccprof14.cfm   یجنسياکی مشاورت  یرہائش یمقامپر 
 ۔ںيتالش کر سکتے ہ

 
 ی مارٹگيجناپ ہوگيا۔ ميں رمارٹگيج ہے اور ميرا گهر آندهی سے متاث )وہکے عال FHA (تی ايميرے پاس ايک رو :سوال

 نہيں دے سکوں گا۔ مجهے کيا کرنا چاہئے؟ 
 

 ا اپنے قرض دہندہ سے رابطہ کرنا چاہيئے۔روپ کو فآ: جواب

 مجهے اپنے قرض دہندہ سے مدد لينے ميں پريشانی ہو رہی ہے۔ کيا کوئی ميری مدد کرسکتا ہے؟ :سوال

 تيبات چ یقرض خواہ کے ساته آپ ککی ايجنسياں آپ کے روايتی نگ مشاورت زہاؤ شدہمنظورجانب سے  یک ڈہ :جواب
يا ، پر کال کرکے 4287-569 (800)آپ . يںہ یمدد کرنے کے قابل ہو سکت ںيم

http://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hccprof14.cfm   تالش کر  یجنسياکی مشاورت  یرہائش یمقامپر
 ۔ںيسکتے ہ

جن مکان مالکوں کے پاس فينی مائی کے لون  ہے کہ یدنے يہ اطالع ) مائے ینيف( شنيا یسوسيا مارٹگيج یقوم یوفاق
 تو انهيں اپنےمشکل ہو  ںيم یگيادائ یک اپنے مارٹگيج نهيںاور ج ہيں اور ان کے مکان سينڈی کی زد ميں آچکے

 یفائيلئے کوالتحمل کے دن کے رہن کے  90تاکہ وہ ديکه سکيں کہ کيا وہ  نا چاہئےسے رابطہ کرمارٹگيج سروسر 
 پر معلومات ديمز ںيکے جواب کے بارے م مائے ینيفکيے سينڈی . رتے ہيںک
-by-affected-homeowners-mae-fannie-for-relief-http://knowyouroptions.com/news/mortgage

sandy-hurricane پر کال کريں۔ اور آپ اپنے مارٹگيج کے ليے قابل عمل کسی  1-800-732-6643يا پهر  ہے ابيدست
 اور ڈيزاسٹر پروگرام کے بارے ميں ہوچهنے کے ليے اپنے قرض دہندہ سے رابطہ کرسکتے ہيں۔

 
اپنے جهے م. فراہم کرتا ہے ہے یگيماہانہ ادائ ےجهم جو ہے (HECM) کنورزن مارٹگيج یکوٹياہوم  رے پاسيم :سوال

 ئے؟يکرنا چاہ ايمجهے ک. ہے ہوئی ںيموصول نہ یگيماہانہ ادائمارٹگيج سے 
 

نمبر، اور آپ  سيک  FHAآپ کے کو آپ کے مارٹگيج دہندہ کے نام، ڈہ ،ے سکمدد کر یآپ ک ڈہاس بات کے ليے کہ  :جواب
کے قرض خواہ کے  آپطور پر  یعارضنے نقصان ہوئے وجہ سے  یآفت ک یاگر ک. یہو گضرورت  یپتہ ک ےکے گهر ک

 یگيادائ یآپ ککے تحت  لون مارٹگيج HECM آپ کو اپنے ڈہتو پهر ہے،  ايکو متاثر ک تيصالحبهيجنے کی  یگيادائ وآپ ک
.ںيرابطہ کرپر  8525-622-877سے  نٹريخدمات س یقوم ڈہ. مدد کر سکتا ہے ںيحاصل کرنے م



 Page 4 of 6 

 رہن انشورنس کا پروگرام یآفت زدگان کے لئے خصوص

کردہ اعالن  یصدارت ںيمکيا آفت زدگان کے لئے،  رہن انشورنس پروگرام کے تحت (h)203 ڈ کےہ :سوال
 ں؟وہ اسکت ديگهر خر اين کيا ںيدوسرے عالقے معالوہ کسی ے کعالقے کے  زاسٹريڈ

کے  ڈيزاسٹراور ہيں ے سکتفائدہ اٹها سےاس پروگرام  ںيحصے م یبه یآفت زدگان ملک کے کس ہاں، :جواب
 .ہے ںيضرورت نہ یک دنےيخرانهيں  ںيعالقے م

کس طرح کے مجهے اس پروگرام کے لئے اہل ہوں  ںيکہ مکرنے کے ليے ثابت اس بات کو  :سوال
 ہے؟ تضرورکی  ےکرن ايمہدستاويزات 

مستقل رہائش گاہ آفت سے  یآپ ک ی حاجت ہوگی جو يہ بتائيں کہکے ندکهاايسے دستاويزات آپ کو  :جواب
وغيرہ بلز یلٹيوٹيکارڈ،  شنيالئسنس، ووٹر رجسٹر ونگيدرست ڈرائ کي، جو کہ اميں تهی پہلے متاثرہ عالقے

ضرورت پڑے  یکرنے ک ہمفرائش گاہ کی تباہی کے بارے ميں ايسے دستاويزات ہارآپ کو پر مشتمل ہے۔ 
معائنہ  کيطرف سے ا یک یجنسيا یسرکار ايآزاد انسپکٹر  کيرپورٹ، ا یانشورنس ک ںي، جس میگ

 .يںشامل ہ تصاوير بهی یحتمنے والی کرنقصان ظاہر  اي یتباہ ايرپورٹ، 

کو  داديتباہ شدہ جائميں نے اگرچہ کا استعمال کرسکتا ہوں ) H( 203کيا ميں گهر خريدنے کے ليے سيکشن  :سوال
 ؟لياپر  ےيکرا

مثال کے طور پر، اگر . ہے ابيکے لئے دستدونوں اور مالکان داران  جگہوں کے کرايہپروگرام متاثرہ  يہ ہاں، :جواب
آپ اس پروگرام کو تو  ،تها ايتباہ ہو گ ںيجو کہ آفت مميں يونٹ کرايہ پر ليا  کسياپارٹمنٹ کمپلنے کسی ايسے آپ 

 .ںيسکتے ہ ديخر گهر کياستعمال کرتے ہوئے ا

 ؟قرضے لے سکتا ہوں سہيکتنا پ ںيم :سوال

کے  متيق ینيکے تخم تيملک ے تحترقم ک یرہن ک ادہيسے ز ادہيآفت کے شکار کے طور پر ز یبڑ ايکہاں،  یج .جواب
رہن انشورنس کے  یاديبن یک ڈہوہی ہے جو رقم  یرہن ک ادہيسے ز ادہيز ہي. ںي٪ تک قرضے لے سکتے ہ100

 ڈٹيکم از کم کرکی  جو قرض لينے والے٪ 100قرض  ادہيسے ز ادہيزکا حد  یتناسب ک متيق. پروگراموں کے لئے
 بيو یک ڈہے، ہ یجات یطرف سے مقرر ک یک یفہرست، جو کاؤنٹ کيا یرقم ک یرہن ک. اسکور کے ساته مشروط ہے

انجن  سرچ کيسائٹ ا بيو ہي. (ہے یجا سکت ديکهی https://entp.hud.gov/idapp/html/hicostlook.cfm سائٹ پر
دوسرے سے  یکاؤنٹايک حدود  ےرہن ک ۔دکهاتا ہے ٹايڈکے حد  ےطرف سے رہن ک یک یاور کاؤنٹ استيکہ رجو ہے 
 ) .ںيہ یمختلف ہوتميں  یکاؤنٹ

  مرمت سے متعلق پروگرامکے مالک مکان 

 کيا ہڈ کے پاس مرمت کے ليے لون پروگرام ہے؟ :سوال

انشورنس گهر  (k)203کہا جاتا ہے۔ سيکشن  (k)203ہڈ کے پاس ايک انشيورڈ مارٹگيج پروگرام ہے جسے سيکشن  :جواب
 عےيرہن کے ذر کيا یکسہے اور  ائق بناتکے ال )نينسگئاور پهر سے فا(کے خريداروں اور مالکوں کو گهر کی خريداری 

 بحالی کے ليے فائنينسنگ۔ موجودہ گهر کے  اي - متيق یک یبحال
 

 :يہاں موجود ہےپر  بيمعلومات و
http://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/203k/203kabou.cfm )203 ميںسائٹ  بيو اسk   کے رہن  یک یبحالکے

)معلومات ہے یاديبن بارے ميں
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 عطيات کيا ہيں؟ يا کے ليے دستياب دوسرے قرض، مورٹگيجريوں ہگهر کی مرمت کت ليے ش :سوال

: ائے جا سکتے ہيںروگرام ويب پر  يہاں پدوسرے ہڈ کی جانب سے ہوم امپرومنٹ پ: جواب
http://www.hud.gov/improvements/index.cfm کا انتطام مقامی  عطياتاس ميں سے کچه پروگرام خصوصا

  ذريعہ دستياب نہيں ہوتے۔ ہڈ کے واسطہ ہے اور يہ بال اريعہ کيا جاتذحکومتی ايجينسيوں کے 

 مدد کرنے کے ليے کوئی قرض دار ميں کيسے پا سکتا ہوں؟ رٹگيج ميں ميریاپنے گهر کی مرمت کے ليے مو :سوال

پر ديکهی جا   http://www.hud.gov/ll/code/llplcrit.html. قرض دينے والوں کی ايک فہرست آن الئن  :جواب
يہ ايک سرچ انجن ہے جو داخل کردہ سرچ کے شرائط کے مطابق قرض داروں کے نام ظاہر  :نوٹ(سکتی ہے۔ 
 )کرے گا۔

زنگ کونسلر کيسے مل سکتا ہے جو ميرے حادثہ سے متعلق ہاوزنگ کے وا ہاايسمجهے کوئی  :سوال
 مدد کر سکے؟ری يمسائل ميں م

ت ميں کرتا ہے جو پهر شہريوں کے ليے مف ں کو اسپانسرر شدہ ہاوزنگ کونسلنگ کی ايجينسيوہڈ کچه منظو :جواب
م کرنے کے ليے جو آپ کے پڑوس کی خدمت کر سکے، ہڈ کے دمات مہيا کرتے ہيں۔ کسی کونسلر کو معلونسلنگ کی خکو
  http://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/hccprof14.cfmر پر کال کريں يا په 1-800-569-4287ال فری نمبر ٹ

 :مالحظہ فرمائين

  واؤچر پروگرام 8نگ اور دفعہ زپبلک ہاؤ

 یک ینڈيس ںيتها، اور م) واؤچر 8 کشنيسميرے پاس  اي( اته ارہت ںينگ مزجو پبلک ہاؤ وںدار ہ ہيکرا کيا ںيم: سوال
 ئے؟يکرنا چاہ ايمجهے ک. ايگ ہوسے بے گهر  وجہ

ضروری لوگوں کو فيما ميں رجسٹريشن کرانا  تو يہ ہے کہ سينڈی سے متاثر تمامسب سے پہلی بات  :جواب
۔ پر کال کرکے کيا جا سکتا ہے 800-462-7585پر آن الئن يا  www.DisasterAssistance.comہے۔ يہ 

 زکے واوچر 8وزنگ ميں رہتے تهے يا ان کے پاس سيکشن ادوسری بات يہ ہے کہ جو کرايہ دار پبلک ہ
زنگ ايجنسی کو کال کرنی چاہئے۔ اسٹيٹ کے ذريعہ وتهے اور وہ بے گهر ہو گئے تو انهيں اپنی مقامی ہا

کے رابطہ کے نمبرات کے لسٹ کے ليے،  اتهارٹيزتمام پبلک ہاوزنگ 
http://www.hud.gov/offices/pih/pha/contacts/index.cfm  کال کرنے والے کے (مالحظہ فرمائيں۔

۔ اگر آپ کو اپنے )پيج کا استعمال کريں مقامی عالقہ ميں ہاوزنگ اتهارٹی کا پتہ لگانے کے ليے اس ويب
پبلک ہاوزنگ اتهارٹی سے رابطہ کرنے ميں دشواری ہو رہی ہے تو پهر اپنی مقامی فيلڈ آفس سے رابطہ 

: قائم کريں جسے مندرحہ ذيل لنک کا استعمال کرکے پتہ لگايا جاسکتا ہے
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/statesمزيد سينڈی سے متعلق معلومات  ۔

http://portal.hud.gov/hudportal/hud?src=/sandy  پر ديکهی جا سکتی ہے۔ 

  اتشيتشوکی نگ زمنصفانہ ہاؤ

خالف امتيازی سلوک کيا گيا ہے۔ ميں  ےہ ميری نسل کی وجہ سے ميرکسوچتا يوں ميں  :سوال
پارٹمنٹ کو کرايہ پر الی ہونے کا سائن تها۔ جب ميں نے اگيا جس ميں آگے خ ايک اپارٹمنٹ ميں

الی ر اب بهی خکی تو مجهے بتايا گہ کہ يہاں کوئی چيز دستياب نہيں ہے۔ اس جگہ پ لينے کی بات
 ے۔ ميں کيا کرسکتا ہوں؟سائن لگا ہوا ہونے کا ہ
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 ںيخاندان م( تيثيح یجنس، خاندان ت،ياصل ینسل ، رنگ، مذہب، قوم کٹينگ ازمنصفانہ ہاؤ :جواب
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ . سلوک سے منع کرتا ہے یازيامت ںيپر رہائش م اديبن یکی معذور اي) بچوں
 ازيامتہاؤزنگ  یہمارے ٹول فر ںيمپر  9777-669-800-1آپ تو پهر  ں،يتعصب کا شکار ہو چکے ہ ینسل
  آپ آن الئن.ںيدرج کر سکتے ہ تيکے ساته شکا ڈالئن کو فون کر کے ہ ہاٹکی 

www.hud.gov/fairhousingہم رہائش فراہم کرنے والے سے رابطہ . ںيدرج کرا سکتے ہ تيشکابهی  پر
 .گے ںيکر نيچهان ب یک تيشکا یگے اور آپ ک ںيکر

تو کيا ، گاہوں ِمں منتقل کرتی ہے  رہائش یعارض ايجب حکومت لوگوں کو نئے . انسان ہوں واال یمعذور کيا ںيم :سوال
 ؟کی جائے گی فراہمہاؤزنگ  یقابل رسائمجهے 

انے ميں مدد بن ینيقيرہی ہے تاکہ اس بات کو کے ساته کام کر  )مايف( ہيانتظام نجمنٹيم یمرجنسيا ڈرليف ڈہ.جواب
 نهيںوہ افراد ج. مند ہيںضرورت  ےجو اس کافراد کو مہيا کی جائے گی معذور ان رہائش  یعارض یابل رسائکرسکےکہ 
جگہ  گرياہلکار اور د یاراور سرکوقت ے تکر ملفارم مکہاؤزنگ  هيںضرورت ہے ان یرہائش ک یعارض یقابل رسائ

 .چاہئےکو بتا دينا اتيضرور یخصوص وقت اپنیے تسے بات کرے نظم کرنے والوں کوششوں ک یک یليتبدکی 

 یک یسے متعلق رسائ یمعذور انے ميں مدد کرسکے کہبن ینيقتاکہ اس بات کو ي ے گامل کر کام کر یکے ساته به مايف ڈہ
 نگ پروگرامزہاؤچلنے والے فنڈز کے ساته  یوفاق. پوری کی جا رہی ہيںمتبادل رہائش کے حوالے سے  اتيضرور

کئی شدہ  ريکے تحت، نو تعم کٹينگ ازہاؤ عادالنہ یکے عالوہ، وفاقاس . ے چاہئيںہون یقابل رسائ ےيمعذور افراد کے ل
کچه اس کے ليے ضروری ہے کہ وہ  ہوں واقع ںيکے ساته عمارتوں م ونٹوںي ادہياس سے ز ايچار فيملی کی ہاوزنگ جو 

حکومتوں کے ساته مل کر کام  یاور مقام یاستياور ر وںيجنسيا یوفاق گريد ما،يف ڈہ. يںکو پورا کر اتيضرور یک یرسائ
 .کيا جا رہا ہےنافذ کو  اتيضرور یک یسائان ری بنايا جا سکے کہ نيقي وبات ککرے گا تاکہ اس 
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