
 مکان مالک بحالی کے پروگرام 
 مکان مالک درخواست

 مکان مالک بحالی پروگرام کے پروگرام درخواست کی ہدایات
کا  N/Aاس سیکشن میں آپکو تمام شعبوں کو مکمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی چیز الگو نہیں ہوتی، تو  درخواست ُکننده کی معلومات: .1

 اشاره کریں۔

ہے۔ اگر  رکھتاصرف یہ سیکشن استعمال کریں اگر یہاں ایک شریک مالک ہے جو تباه شده گھر کو  مالک کی معلومات:شریک  .2
سے اشاره کریں۔ اگر یہان ایک شریک مالک ہے، لیکن وه اس گھر میں نہیں رہتے، تو  N/Aہاں، تو تمام شعبے مکمل کریں یا 

 اس شعبے کو مکمل نہ کریں۔

پکو اس سیکشن میں تمام سواالت کا جواب دینا ہوگا۔ مکان مالک بحالے کے پروگرام کے اہل بننے کے آ اہلیت کی معلومات: .3
لئے، آپ کو براه راست ہوریکین ہاروے کے نقصانات سے متعلق مرمت پر اپنے پیسے خرچ کرنے ہوں گے۔ آپ کو اپنی 

کی منصوبہ بندی پر رہنا ہوگا۔ اگر آپ کو بچے کی جائیداد کے ڻیکس پر بھی اچھی کھڑی ہونا ضروری ہے یا موجوده ادائیگی 
امداد ادا کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کو موجوده یا ادائیگی کی منصوبہ بندی پر ہونا ضروری ہے۔ تمام مرمت جس کے لئے 

 آپ بحالی کی درخواست کر رہے ہو درخواست کے وقت مکمل ہونے چاہئے۔

تمام اراکین:  گھر کے تمام اراکین کی معلومات فراہم کرنے کی ضروری ہے۔ یہاں آپ کو اپنے گھریلو ساخت اور خصوصیات: .4
آپ اپنے گھر کے سربراه کے طور پر اپنے آپ  جس میں شامل ہے ہر ایک گھر میں رہنے والے اور نہ رہنے والے کے متعلق۔

 سے شروع کریں گے۔

a. :یہاں آپ گھریلو اراکین کے پہلے اور آخری نام فراہم کریں گے۔ رکن کا نام 
b. :ہر گھریلو ممبر کی شادی کی حیثیت فراہم کریں۔ ازدواجی حیثیت 
c. :خاندان کے رکن کی آپ کے ساتھ تعلق کو بیان کریں۔ خاندان کے سربراه سے تعلق 
d. :ں گے۔یہاں آپ ہر گھریلو ممبر کی پیدائش کی تاریخ فراہم کری تاریخ پیدائش 
e. :یہاں آپ ہر گھریلو رکن کے لئے  انحصارY  (ہاں) یاN (نہیں) کا اشاره کریں گے، اگر وه آپ پر انحصار ہوں گے۔ 
f. :ہر ایک گھریلو رکن کے لئے آپ کو ان کی ساالنہ آمدنی رپورٹ کرنی ہوگی۔ اگر گھریلو رکن کی کوئی  ساالنہ آمدنی

گھر کے ہر ممبر سے سب سے زیاده موجوده ڻیکس ڻرانسکرپٹ  پر اشاره کریں۔ آپ کو N/Aآمدنی نہیں ہوگی تو 
 فراہم کرنے کی ضرورت ہو گی۔

میں درج تمام گھریلو  4مندرجہ باال کے طور پر اسی حکم کا استعمال کرتے ہوئے سیکشن  گھریلو ڈیموگرافک کی معلومات: .5
 ممبروں کے لئے درج ذیل تفصیالت فراہم کریں۔

a. :یک کے طور پر ہر گھر کے رکن کی نسلیت فراہم کریں: ھسپانوی/الطینی، مندرجہ ذیل میں سے ا نسلیت
 ھسپانوی/الطینی نہیں، یا دیگر۔

b. :ہر گھریلو ممبر کی ریس فراہم کریں۔ نسل 
c. :ہر گھریلو رکن کی جنسی حیثیت  جنسM  یاF کے طور پر فراہم کریں۔ 
d. :یہ شعبہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ بچوں کے  واحد (غیر شادی شده) بچوں کے ساتھ گھر کا سربراه

 ساتھ ایک غیر شادی شده خاتون سربراه رہیں۔
e. :اگر گھریلو سربراه مکمل وقت طالب علم ہو تو  مکمل وقت طالب علمY  (ہاں) نہ ہو توN (نہیں) کا اشاره کریں۔ 
f. :ہر گھر کے رکن کے لئے یا تو  آزموده کارY  (ہاں) یاN دیں اگر وه  (نہیں) کا جوابU.S کے مسلح افواج کا تجربہ

 کار ہے۔

اس سیکشن میں آپ کو نقصان ده گھر کے متعلق سواالت پوچھیں جائے گیں۔ آپکو اس سیکشن  نقصان ده پراپرڻی کی معلومات: .6
ل جائے میں تمام سواالت کا جواب دینا ہوگا۔ درخواست پر درج سواالت کے ساتھ مدد کرنے کے لئے ذیل میں آپ کو وضاحت م

 گا۔

a.  علیحده رہائش گاه ایک گیریج کے اپارڻمنٹ یا کسی علیحده عمارت کی طرح ہے جو آپ کی جائیداد پر واقع ہے جسے
 کسی کرایہ دار کے ذریعہ قبضہ کر لیا جاتا ہے۔

b.  میں اکثر وقت گزارا ہے 2017آپ کا بنیادی رہائش گاه آپ کا بنیادی گھر ہے جہاں آپ نے 
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c. کے سرگرمیوں کے ایک گھر کے دفتر کو چالنے یا آپ کے گھر میں ذخیره کرنے سے آپ  کمرشل یا اسڻورفرنٹ
 کے کاروبار کے لئے اشیاء شامل نہیں ہے۔

d.  اطراف سے گھیر لیا جاتا ہے تو ایک گھر  4یہ پیئرس کے پر ہے اور گھر اعلی جوار میں پانی کی طرف سے تمام
 مکمل طور پر پانی پر بنایا گیا ہے۔

اس سیکشن میں آپ کو طوفان سے متعلق معاونت یا انشورنس کے ادائیگیوں کے  اد اور انشورنس کی معلومات:ہاؤسنگ امد .7
بارے میں تفصیالت فراہم کرنے کے لئے کہا جائے گا جسے آپ موصول ہوئی ہیں۔ آپ کو اس سیکشن کو پورے طور پر مکمل 

 کرنا ہوگا۔

a.  طوفان سے متعلقہ مدد: پہال تین سوالSBA ،FEMA  اور تعمیراتی متعلق معاونت کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔
درخواست اور قرض نمبر الگو ہو۔ اگر آپ  SBAرجسڻریشن نمبر، اور  IAانفرادی امدادی  FEMAپیش اگر آپ کے 

DAHLR ،PREPS ،HAPاور / یا اس سیکشن میں متعلقہ خانوں کی جانچ پڑتال سے تعمیراتی مدد حاصل کرتے ہیں۔ ، 

b.  انشورنس متعلقہ سواالت: آپ کو اس بات کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ طوفان کے وقت آپ کو مندرجہ ذیل
انشورنس کی پالیسیوں میں سے کوئی بھی ہے: سیالب انشورنس، ونڈ اسڻارم انشورنس، اور / یا مکان مالک کی 

 ور دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی:انشورنس۔ ہر پالیسی کیلئے آپ کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنے ا

i. کیریئر کا نام 
ii. پالیسی نمبر 
iii. ایجنٹ کا نام 
iv. فون نمبر 
v.  ،ڈھانچوں، موادALEاور دیگر کے لئے ادا کی گئی رقم۔ ، 

اس سیکشن میں ہر ذریعہ سے موصول رقوم فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی رقم وصول  ہاؤسنگ امداد اور انشورنس کی تفصیالت: .8
 سے اشاره دیں N/Aنہیں کی گئی ہو تو 

باقی حصوں کے لئے، براه مہربانی ہر ڈسکلوجر کو پڑھیں اور تمام درخواستوں کی معلومات فراہم کریں۔ اس درخواست کے تمام 
 حصوں کو سمجھنا ضروری ہے.
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 " سے اشاره کرنا ہوگاN/Aشعبوں کو مکمل کرنا ہوگا یا "تمام 
 . درخواست ُکننده کی معلومات:1

 درخواست کننده کا نام:
 گلی کا پتہ: 
 ملک: شہر/ریاست/زیپ: 
 گھر کا فون: ابتدائی ای میل: 
 سیل فون:  دوسری ای میل: 
 رابطہ کرنے کا ترجیح واال طریقہ: 

 ترجیح والی زبان:
 شریک مالک کی معلومات: (اگر الگو ہو). 2

 درخواست کننده کا نام:
 گلی کا پتہ:

 ملک: شہر/ریاست/زیپ:
 گھر کا فون: ابتدائی ای میل:

 سیل فون: دوسری ای میل:
 رابطہ کرنے کا ترجیح واال طریقہ:

 ترجیح والی زبان:
 دیں:براه کرم مندرجہ ذیل سواالت کا جواب  . اہلیت کی معلومات:3

، انشورنس، یا غیر منافع بخش) کو حاصل کرنے سے باہر آفت کے متعلق SBA ،FEMAکیا آپ دوسرے ذرائع (
 اخراجات کے لئے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں؟

 ہاں ☐
 نہیں ☐

 ہاں ☐ کیا آپ فی الحال آپ کی پراپرڻی کے ڻیکس پر یا ادائیگی کی منصوبہ بندی کے ساتھ اچھی طرح سے کھڑے ہیں؟ 
 نہیں ☐

اگر آپ کو بچے کی مدد کی ادائیگی کرنا ضروری ہے تو، کیا آپ اپنے ادائیگیوں پر یا ادائیگی کی منصوبہ بندی 
 کے ساتھ اچھے موقف میں موجود ہیں؟

 ہاں ☐
 نہیں ☐
☐ N/A 

 ہاں ☐ کیا آپ نے اس مرمت کو پورا مکمل کیا ہے جس کے لئے آپ کو ادائیگی کی درخواست ہے؟
 نہیں ☐

 گھر کے تمام موجوده ارکان کو فہرست کریں. گھریلو ساخت اور خصوصیات: 4
خاندان کے سربراه سے  ازدواجی حیثیت رکن کا نام

 تعلق
 منحصر تاریخ پیدائش

 ﴿ہاں/نہیں﴾
 ساالنہ آمدنی

    گھر کا سربراه   .1
2.      
 3.      
 4.      
 5.      
 6.      
 7.      
 8.      

  گھر کے ارکان کی کل تعداد: 
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 . گھریلو ڈیموگرافک کی معلومات:5
واحد (غیر شادی شده) بچوں  جنس نسل نسلیت  

 کے ساتھ گھر کا سربراه؟
مکمل وقت طالب 

 علم؟
 آزموده کار؟

   نہیں ☐ ہاں ☐    (سربراه) 1
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
 . نقصان ده پراپرڻی کی معلومات:6

جائیداد کی کس قسم 
 کی ساخت ہے؟

واحد خاندان واال  ☐
 گھر

کثیر خاندان واال  ☐
 گھر

تیار کرده ہاؤسنگ یونٹ  ☐
)MHU( 

کونڈومنیئم یا  ☐
 کوآپریڻیو

 دیگر ☐
 نیچے وضاحت کریں:

 

 تعمیر کا سال:   تباه پراپرڻی کی گلی کا پتہ: 
 ملک:   شہر/ریاست/زیپ: 
 براه کرم مندرجہ ذیل سواالت کا جواب دیں: 

 ہاں ☐ کیا آپ فی الحال ایسی پراپرڻی کے مالک ہیں جسے ہوریکین ہاروے کی طرف سے نقصان پہنچا تھا؟
 نہیں ☐

 ہاں ☐ کیا آپ آفت کے وقت تباه شده امالک کی ملکیت رکھتے تھے؟
 نہیں ☐

 کیا گھر ڻیننڻس/کرایہ داروں کی طرف سے قبضہ کر لیا ہے، یا یہ مالک مقبوضہ ہے؟
 صرف مالک کا قبضہ ☐
 صرف کرایہ دار کا قبضہ ☐
 مالک اور کرایہ دار کی طرف سے قبضہ ☐

 ایک ☐ ڈھانچے میں کتنے رہائش گاہوں کے پونڻس ہیں؟
 ایک سے زیاده ☐

 ہاں ☐ وقت آپ کا بنیادی رہائش گاه تھا؟ کیا پراپرڻی طوفان کے
 نہیں ☐

 ہاں ☐ کیا پراپرڻی اس وقت آپ کا بنیادی رہائش گاه ہے؟
 نہیں ☐

 ہاں ☐ کیا جائیداد کا کسی بھی حصہ تجارتی/اسڻورفورٹ سرگرمیوں کے لئے علیحده یونٹ ہے؟
 نہیں ☐

 ہاں ☐ ہے؟کیا یہ ساخت مکمل طور پر پانی پر تعمیر کیا گیا 
 نہیں ☐

 ہاں ☐ کیا ساختہ تعمیر کرده گھر یا ڻریول ڻریلر ہے؟
 نہیں ☐
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 ہاں ☐ اگر تیار کرده گھر یا ڻریول ڻریلر ہے، کیا یہ ایک مستقل فریم پر بنایا گیا ہے؟
 نہیں ☐

 ہاں ☐ اگر تیار کرده گھر یا ڻریول ڻریلر ہے، کیا تمام پہیوں کو ہڻا دیا گیا ہے؟
 نہیں ☐

 ہاں ☐ اگر تیار کرده گھر یا ڻریول ڻریلر ہے، کیا آپ زمین کے مالک ہے؟
 نہیں ☐

 ہاں ☐ اگر تیار کرده گھر یا ڻریول ڻریلر ہے، کیا یہ ایک مستقل بنیاد سے منسلک ہے؟
 نہیں ☐

معامالت کے ڻیکساس اگر یہ ایک تیار کرده ہاؤسنگ یونٹ ہے، کیا آپ کے پاس ہاؤسنگ اور کمیونڻی 
 ڈپارڻمنٹ کے ساتھ دائر کرده ملکیت کا درست بیان ہے؟

 ہاں ☐
 نہیں ☐

 ہاں ☐ کیا تباه شده جائیداد فی الحال ضبطی ﴿فورکلوجر﴾ میں ہے؟
 نہیں ☐

 

  

 . ہاؤسنگ امداد اور انشورنس کی معلومات:7
سے اپنے گھر کو نقصان پہنچانے یا طوفان کے متعلق نقصان کے لئے انشورنس کا دعوی کیا آپ نے کسی اور ذریعہ (مقامی، ریاستی، وفاقی، یا نجی) 

 درج کرنے کے لئے طوفان سے متعلق مدد کی درخواست کی ہے؟ اگر ہاں، اس سیکشن کے ساتھ آگے بڑھو.

 FEMA IAکیا آپ کے پاس ہوریکین ہاروے کے لئے # ایک  
 درخواست/رجسڻریشن ہے؟

 ہاں ☐
 درخواست/رجسڻریشن نمبر داخل کریں: FEMAنا اگر ہاں، اپ

 
 نہیں ☐

قرضہ) سے  SBA(جیسے  SBAکیا آپ نے گھر کو ساختی نقصان کے لۓ 
 کسی آفت سے متعلق معاونت حاصل کی ہے؟

 ہاں ☐
 درخواست نمبر داخل کریں:  SBAاگر ہاں، اپنا 

 
 لون نمبر:  SBAاور آپ کا 

 
 نہیں ☐

قرضہ)  USDA(جیسے  USDAکیا آپ نے گھر کو ساختی نقصان کے لۓ 
 سے کسی آفت سے متعلق معاونت حاصل کی ہے؟

 ہاں ☐
 درخواست نمبر داخل کریں:  USDAاگر ہاں، اپنا 

 
 لون نمبر:  USDAاور آپ کا 

 
 نہیں ☐

 کیا آپ نے اپنے گھر کی مرمت کے لئے امداد کا اضافی ذریعہ کرتے ہے؟

☐ DALHR 
☐  PREPS 
☐  HAP 
 اگر دیگر، وضاحت کریں:  ☐
    ☐ N/A 

ہاروے سے  اضافییا کسی بھی ذریعہ سے کسی بھی  FEMAکیا آپ کو 
متعلق وصولی فنڈز وصول کرنے کی توقع ہے، جس کی اس درخواست 

 میں پہلے سے ہی اطالع نہیں دی گئی ہے؟

 ہاں ☐
 نہیں  ☐

 سیالب انشورنس کے متعلق سواالت کا جواب دیں: براه کرم مندرجہ ذیل
کیا آپ کو پچھلے تباہی سے امداد حاصل کرنے کی شرط کے طور پر 

 ڈھانچہ پر سیالب کی انشورنس رکھنے کی ضرورت تھی؟
 ہاں ☐
 نہیں ☐
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کیا طوفان کے وقت پراپرڻی کے لئے سیالب انشورنس کی پالیسی موجود 
 تھی؟

 ہاں ☐
 اپنا سیالب انشورنس پالیسی نمبر داخل کریں:اگر ہاں، 

  
 نہیں  ☐

اگر قابل اطالق ہو تو، آپ کے سیالب انشورنس کیریئر اور آپ کی پالیسی 
 نمبر کا کیا نام ہے؟

 کیریئر کا نام:
 پالیسی نمبر: 

اگر قابل اطالق ہو تو، سیالب انشورنس ایجنٹ کا نام اور فون نمبر فراہم  
 کریں۔

 نام:ایجنٹ کا 
 فون نمبر: 

اگر قابل اطالق ہو، کیا آپ نے اپنے مکان مالک/خطره انشورنس کیریئر  
 کے ساتھ مطالبہ کیا ہے؟

 ہاں ☐
 نہیں ☐
☐ N/A 

اگر قابل اطالق ہو تو، آپ کے مکان مالک/خطرناک انشورنس کے مطالبے 
 دعوی نمبر: کا مطالبہ نمبر کیا ہے؟

 براه کرم تمام مندرجہ ذیل ونڈ اسڻارم انشورنس سواالت کا جواب دیں: 
کیا طوفان کے وقت پراپرڻی کے لئے طوفان کی انشورنس کی پالیسی 

 موجود تھی؟
 ہاں ☐
 نہیں ☐

اگر قابل اطالق ہو تو، آپ کے ونڈ اسڻارم انشورنس کیریئر اور آپ کی 
 پالیسی نمبر کا کیا نام ہے؟

 نام:کیریئر کا 
 پالیسی نمبر: 

اگر قابل اطالق ہو تو، ونڈ اسڻارم انشورنس ایجنٹ کا نام اور فون نمبر  
 فراہم کریں۔

 ایجنٹ کا نام:
 فون نمبر: 

اگر قابل اطالق ہو، کیا آپ نے اپنے طوفان کی انشورنس کیریئر کے ساتھ  
 مطالبہ کیا ہے؟

 ہاں ☐
 نہیں ☐
☐ N/A 

آپ کے طوفان کی انشورنس کے مطالبے کا مطالبہ اگر قابل اطالق ہو تو، 
 دعوی نمبر: نمبر کیا ہے؟

 مندرجہ ذیل مکان مالک/خطرناک انشورنس کے سواالت کا جواب دیں: 
کیا طوفان کے وقت پراپرڻی کے لئے مکان مالک/خطرناک انشورنس کی 

 پالیسی موجود تھی؟
 ہاں ☐
 نہیں ☐

کے مالک/خطره انشورنس کیریئر اور  اگر قابل اطالق ہو تو، آپ کے گھر
 آپ کی پالیسی نمبر کا کیا مطلب ہے؟

 کیریئر کا نام:
 پالیسی نمبر: 

اگر قابل اطالق ہو تو، مکان مالک/خطرناک انشورنس ایجنٹ کا نام اور  
 فون نمبر فراہم کریں۔

 ایجنٹ کا نام:
 فون نمبر: 

ره انشورنس کیریئر اگر قابل اطالق ہو، کیا آپ نے اپنے مکان مالک/خط 
 کے ساتھ دعوی کیا ہے؟

 ہاں ☐
 نہیں ☐
☐ N/A 

اگر قابل اطالق ہو تو، آپ کے مکان مالک/خطرناک انشورنس کے مطالبے 
 دعوی نمبر: کا مطالبہ نمبر کیا ہے؟
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 . ہاؤسنگ امداد اور انشورنس کی تفصیالت:8 
 لکھیں۔ N/Aذیل میں دیئے گئے ہر ایک کے لئے موصول ہونے والی رقم درج کریں۔ اگر آپ کو کوئی فائده نہیں، تو  

 محصول رقم ذرایعہ

FEMA :گھر کی مرمت کی معاونت $ 

 FEMA :کرایہ کی معاونت $ 

 FEMA :(یا دیگر) کے خطرناک ضروریات کی معاونت $ 

 SBA  ریئل اسڻیٹ کے مرمت/تبادلے کی معاونت: -قرضہ $ 

 SBA  میڻیگیشن کی معاونت: -قرضہ $ 

 USDA :گھر کی مرمت/تعمیر نو کی معاونت $ 

 $ ساخت کا مطالبہ کرنے کے لئے سیالب انشورنس ایوارڈ کی رقم:

 $ فہرستوں کا مطالبہ کرنے کے لئے سیالب انشورنس ایوارڈ کی رقم: 

 $ ) کے فوائد کی بڑھتی ہوئی قیمت کے لئے سیالب انشورنس ایوارڈ کی رقم:ICCتعمیل ( 

 ALE:یا کوئی دیگر کا مطالبہ کرنے کے لئے سیالب انشورنس ایوارڈ کی رقم ، $ 

 $ رہائش گاه کا مطالبہ کرنے کے لئے طوفان کے انشورنس ایوارڈ کی رقم: 

 $ ے انشورنس ایوارڈ کی رقم:ذاتی پراپرڻی کا مطالبہ کرنے کے لئے طوفان ک 

 ALE:یا کوئی دیگر کا مطالبہ کرنے کے لئے طوفان کے انشورنس ایوارڈ کی رقم ، $ 

 $ ساخت کا مطالبہ کرنے کے لئے مکان مالک انشورنس ایوارڈ کی رقم: 

 $ فہرستوں کا مطالبہ کرنے کے لئے مکان مالک انشورنس ایوارڈ کی رقم: 

 ALEمطالبہ کرنے کے لئے مکان مالک کے انشورنس ایوارڈ کی رقم: ، یا کوئی دیگر کا $ 

 $ آفت کے نقصانات سے پیدا ہونے والے انشورنس سے قانونی تصفیہ: 

 $ ساختہ مرمت کے لئے دیگر پھلنتھروپک نقد امداد کے فوائد: 

 $ عارضی ہاؤسنگ کے لئے دیگر پھلنتھروپک نقد امداد کے فوائد: 
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 9 .SBA :رہائی 
U.S ،نجی کاروباری انتظامیہ میری اجازت ہے، جیسا کہ پرائیویسی ایکٹ کے ذریعہTexas General Land Office (GLO) ،اور اس کے تفویض ،

بی مالزمین، ایجنڻوں اور ڻھیکیداروں کو معلومات فراہم کرنے کے لئے، ایک درخواست کے لئے اس درخواست کے سلسلے میں، قرض یا آفت کی بازیا
 متعلق دوسرے فائده۔سے 

 میں قبول کرتا ہوں ☐
  میں مسترد کرتا ہوں ☐

 
 : درخواست دہندگان کا دستخط

 
 

 : تاریخ

 
 . داخلے کے حقوق:10 

فراہم کرتا ہوں اور اسے مستحق بناتا ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے متعلقہ  Texas General Land Office (GLO)میں، اس کے ساتھ ساتھ،
-CDBGمالزمین، وینڈرز اور ڻھیکیداروں، "داخلے کے حقوق" میں اور جائیداد پر سبھی ضروری سرگرمیاں انجام دینے کے لۓ اوپر بیان کرتی ہیں. 

DR ا کہ افسر، سرکاری، یا مالزم تصویر کی شناخت سمیت اسناد فراہم کرے گا، اور پروگرام کو لے جانے کے لئے. میں اس بات کی تصدیق کروں گ
 داخلہ کی درخواست کرنے کے لئے ویب سائٹ کا دوره کرنے کا سبب بنائے گا۔ خطرے کے جرم کے تحت، میں/ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس افواه میں

۔ میں/ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جھوڻی نمائندگی فراہم کرنے میں دھوکہ دہی کا پیش کرده معلومات میرے علم اور عقیدے کے بہترین اور درست ہیں
ے گا میں ایک عمل ہے۔ غلط، گمراه کن یا نامکمل معلومات میری نااہلی کے نتیجے میں اس پروگرام یا کسی دوسرے پروگراموں کہ یہ حلف نامہ قبول کر

کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو فالحی طور پر مجرم قرار دیا جاتا ہے تو وه جان  1001کوڈ کے سیکشن  U.S، 18شرکت کرنے سکتی ہے۔ عنوان 
 بوجھ کر اور جان بوجھ کر ریاستہائے متحده امریکہ کے کسی بھی شعبے میں جھوڻے بیان کرتا ہے۔

 میں قبول کرتا ہوں ☐
 میں مسترد کرتا ہوں ☐

 
 : درخواست دہندگان کا دستخط

 
 

 : تاریخ

 
 . بچہ سپورٹ کی تصدیق:11 

دن سے زائد عرصہ نہیں ہے اور  30درخواست دہندگان نے تصدیق کی ہے کہ وه ایک درست عدالت کے حکم کے تحت بچے کی حمایت کی ادائیگی میں 
غلط ہے تو امداد کی اہلیت  خاندانی کوڈ۔ درخواست دہندگان کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر اس سرڻیفیکشن)2)(a)231.006اس وجہ سے، اس ڻیکس کے دفعہ 

ان مندرجہ کی خالف ورزی کی جا سکتی ہے، یا اگر اس مدت میں مہیا کی گئی مدت کی مدت کے دوران مقرر کیا جاتا ہے۔ میں، مندرجہ ذیل درخواست دہندگ
 : ذیل تصدیق کرتا ہوں

 
کے  )a)(2(231.006دن سے زائد عرصہ نہیں ہوں اور اس ڻیکساس خاندانی کوڈ کے سیکشن  30میں بچے کی مدد کے ذمہ داری کی ادائیگی میں ) 1 

 ۔)مطابق اس پروگرام کے فوائد حاصل کرنے کے اہل ہوں
 ۔1001۔ سیکشن C۔S۔U 18) میں یہ تسلیم کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جھوڻے نمائندگی فراہم کرنے کے لئے دھوکہ دہی کا عمل بنتا ہے اور 2 

 
 : درخواست دہندگان کا دستخط

 
 

 : تاریخ
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 ڻیکس کی واپسی کی تصدیق: .12 
سے اپنے  IRSڻیکس واپسی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس ڻیکس ریڻرن نہیں ہے تو، براه کرم  IRSاہلیت کا تعین کرنے کے لئے آپ کی سب سے حالیہ 

 : ڻیکس کی واپسی کی ایک نقل کی درخواست کرنے کے عمل کو شروع کرنے کے لئے اس لنک پر عمل کریں

transcript-https://www.irs.gov/individuals/get 

 IRS  لگتے ہیں۔ ایک بار آپ کے حالیہ ڻیکس واپسی کی ایک نقل موصول ہوئی ہے، یہاں دستاویز اپ لوڈ  دن 5کا کہنا ہے کہ درخواست کے عمل میں تقریبا
سے جواب کے بغیر پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں تو، آپ اپنے باقی اطالق کو آگے بڑھنے  IRSدن پہلے  5کی درخواست کی ہے اور  IRSکریں۔ اگر آپ نے 

کا ایک پارڻنر آپ کو ان کا جائزه لینے کے دوران ایک کاپی کے لئے پوچھا جائے گا۔ آپ کو  GLOس کے بعد، کے لۓ ذیل میں باکس چیک کرسکتے ہیں۔ ا
ہے آپ کی درخواست پر عمل درآمد کرنے کے لئے آپ کے ڻیکس کی واپسی کی ایک نقل کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ڻیکس کی واپسی کا ایک کاپی 

 بڑھو۔تو، براه کرم اگلے مرحلے پر آگے 

سے جواب کے  IRSسے اپنی ڻیکس کی واپسی کا ایکپی کا مطالبہ کیا، تاہم،  IRSمیں خطرے کی سزا کے تحت تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے  .1
دن منظور ہوگئے ہیں۔ براه کرم میری درخواست پر عملدرآمد کے لۓ آگے بڑھو اور میں اپنی ڻیکس کی واپسی کو بعد میں درخواست پر  5بغیر 

 وں گا۔پیش کر

 ہاں ☐
 نہیں ☐

وتے ہیں، اگر آپ ڻیکس کی واپسی کی ضرورت نہیں ہے، تو براه کرم ذیل میں آپ کے گھر سے متعلق وجوہات کی تصدیق کریں۔ اگر یہ شرائط آپ پر الگو ہ
کی ضرورت ہوگی۔ مندرجہ ذیل لنک پر ورکیٹ فارم مکمل کرنے اور اپ لوڈ کرنے کی ضرورت ہوگی جو آپ کی درخواست پر عملدرآمد کرنے AGIتو آپ کو 

 یہ پایا جا سکتا ہے۔

adjustedgrossincomeworksheet.xls-http://recovery.texas.gov/files/resources/housing/s4 

-475-512یا  8937-893-844-1یا کال  gov۔texas۔cdr@gloارم کو مکمل کرنے میں مدد کی ضرورت ہو تو، براه کرم ای میل کریں اگر آپ کو اس ف 
 ۔5000

 میں خطرے کی سزا کے تحت تصدیق کرتا ہوں کہ میری آمدنی معیاری کڻوتی کے برابر یا کم تھا۔ .2

 ہاں ☐
 نہیں ☐

سال کی عمر میں ہوں، سال کے دوران سوشل سیکورڻی آمدنی حاصل کروں،  65میں خطرے کی سزا کے تحت تصدیق کرتا ہوں کہ میں کم از کم  .3
 اور آئی آر ایس کی طرف سے مقرر آمدنی حد سے نیچے ہوں جسے مجھے ڻیکس کی واپسی دائر کرنے سے مستثنی ہے۔

 ہاں ☐
 نہیں ☐

ت تصدیق کرتا ہوں کہ میں کسی کے ڻیکس کی واپسی پر انحصار شده دعوی ہوں اور آئی آر ایس کی طرف سے میں خطرے کی سزا کے تح .4
 آمدنی کی حد سے کہیں زیاده عائد نہیں کرتا ہوں جو مجھے ڻیکس کی واپسی کو مسترد کرنے سے مسترد کرتا ہے۔

 ہاں ☐
 نہیں ☐

 
 : درخواست دہندگان کا دستخط

 
 

 : تاریخ

 

 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
http://recovery.texas.gov/files/resources/housing/s4-adjustedgrossincomeworksheet.xls
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 . اہلیت کی ریلیز:13 

 نام:

 پتھ: 

کو اور ایجنڻوں , کے ڻھیکیداروںاور اس Texas General Land Office (GLO) ہدایات درخواست دہندگان کو: اس اہلیت کی رہائی پر آپ کا دستخط ، 
میں ہوم کیریئر کی  )(CDBG-DRریکوریایک تیسرے مرحلے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لۓ، کمیونڻی ڈویلپمنٹ بالک گرانٹ ڈیزاسڻر 

 )(HRPشراکت کے متعلق پروگرام واپسی میں آپ کی اہلیت اور مسلسل

کے لئے درخواست دہندگان کی اہلیت کا تعین کرنے کے  DR -CDBGپروگرام  Texas General Land Office (GLO) :رازداری ایکٹ نوڻس کا بیان
یہ معلومات فوائد کی سطح کو قائم کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا   کرنے کی ضرورت ہے ۔ لئے اس شکل میں درج کرده معلومات کے جمع

جس کے لئے درخواست دہندگان کو حاصل کرنے اور معلومات کی درستگی کی تصدیق کرنے کے قابل ہو۔ درخواست دہندگان کی اہلیت کی توثیق 
اور مقامی اداروں کو یا جب سول ، مجرمانہ ، یا  ریاستی  قی،کرنے کے نتیجے میں درخواست دہندگان سے موصول ہونے والی معلومات مناسب وفا

سکتا ہے  ریگولیڻری تحقیقات کرنے اور وکیلوں کو متعلقہ طور پر متعلقہ طور پر جاری کیا جا سکتا ہے. کسی بھی معلومات فراہم کرنے میں ناکام ہو
 آپ کی اہلیت کی منظوری کے تاخیر یا ردعمل کی وجہ سے۔

 مشورے کو ایک ڻیکس کی واپسی کی ایک درخواست کا جائزه لینے کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔نوٹ: اس عام 

 کی جا سکتی ہیں۔تحقیقات  معلومات کا احاطہ: ذیل میں تمام اشیاء کے بارے میں 

 درخواست دہندگان کے دستخط توثیق کی ضرورت ہے تفصیل

 ایکس ، انشورنس، وغیره )FEMA,SBAتباہی امداد (
 

 ایکس آمدنی (تمام ذرائع)
 

 ایکس قبضہ کی پسند (خصوصی ضروریات) (اگر قابل اطالق ہو)
 

 ایکس بچہ سپورٹ کی توثیق
 

  ایکس دیگر (فہرست): متعلقہ معلومات:

اس سیکشن میں شامل اس ایپلی کیشن پر دستخط کرکے ، درخواست دہندگان نے ریاست یا اس کے کسی مجلس سے مستثنی نمائندوں کو   انتباه:
) کو غلط دعوی یا بیان کرتا HUDکسی بھی شخص جو جان بوجھ کر ہاؤسنگ اور شہری ترقی ( ہونے والے معلومات کی تصدیق کرنے کے لئے اختیار کیا۔

کا کہنا  1001کے سیکشن  کوڈ .U.S، 18عنوان  کے تحت سول یا مجرمانہ سزا کے تابع ہوسکتا ہے۔ U.S.C. 3729 31اور  U.S.C. 287, 1001 18ہے وه 
قرار دیا گیا ہے اور جان بوجھ کر ریاست ہائے متحده امریکہ کے کسی بھی شعبے میں   مجرم ہے کہ کسی شخص کو جان بوجھ کر مجرمانہ جرم کا

 جعلی یا دھوکہ دہی کے بیانات بنائے جاتے ہیں.
 . درخواست کی تصدیق:14

خطرے کے جرم کے تحت، میں / ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس درخواست میں پیش کرده معلومات میرے علم اور عقیدے کی بہترین اور درست ہے۔ 
لی کے میں/ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جھوڻی نمائندگی فراہم کرنے میں دھوکہ دہی کا ایک عمل ہے۔ غلط، گمراه کن یا نامکمل معلومات میری نااہ

کوڈ کے سیکشن  U.S، 18ے میں اس پروگرام یا کسی دوسرے پروگراموں کہ یہ حلف نامہ قبول کرے گا میں شرکت کرنے سکتی ہے۔ عنوان نتیج
کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو فالحی طور پر مجرم قرار دیا جاتا ہے تو وه جان بوجھ کر اور جان بوجھ کر ریاستہائے متحده امریکہ کے  1001

 بے میں جھوڻے بیان کرتا ہے۔کسی بھی شع

 تاریخ:   درخواست دہندگان کا دستخط:


