معذور مالکان مکانات کا استثناء
 21-2020تجدید یک درخواست
کون درخواست دے سکتا �ے :موجودہ  DHEوصول کنندگان جو پروگرام یک اہلیت ےک تقاضوں پر پورا اترنا جاری ت
رکھ� یہ�۔ آپ DHE
ت ہ
مش�کہ ساالنہ ن
ہ� اگر جائیداد ےک مالکان اور ان ےک ش�یک حیات یک جائیداد یک ت
آمد�  $58,399یا اس ےس کم
یک ش�ائط پر پورا اتر سک� ی

�ے اور ہر مالک ایک معذور شخص �ے۔ (اگر مالکان ش�یک حیات یا بہن ئ
بھا� یہ� ،تو محض ایک کا معذور ہونا الزمی ہ�ے۔) کچھ استثنات
ہ
ہ
نہ� ہو ت
سک�۔
ےک ساتھ ،جائیداد کا تمام مالکان یک بنیادی رہائش گاہ ہونا ض�وری ہ�ے اور ہاؤسنگ ڈیویلپمنٹ ی
ن
اپ� درخواست یہاں میل کریں,New York City Department of Finance, Homeowner Tax Benefits :
( .PO Box 3179, Union, NJ 07083سیکشن فور یک جانب ےس کیس بھی مطلوبہ معاون دستاویز کاری کو شامل کرنا ن
بنائ�۔)
یقی� ی
مقررہ تاریخ:
سیکشن :1

 16مارچ2020 ،

پر ٹ
اپر� یک معلومات

الٹ

برو

بالک

ٹ
اس�یٹ کا پتہ
 – Zipریاست – شہر

نہ�
ی
نہ�
ی
نہ�
ی
نہ�
ی
سیکشن :2

ن ن
ن
د� ن�
متع� کر � یم� ی
اپ� اہلیت کو ی
ہم� مدد ی
ہاں 1۔	کیا یہ جائیداد ابھی بھی تمام مالکان یک بنیادی رہائش گاہ ہ�ے؟
ہاں 2۔ جنوری  2018ےس کیا کیس کو آپ ےک معاہدے یم� شامل یا ہٹایا گیا ہ�ے؟
مش�کہ ن
	کیا تمام مالکان اور ان ےک ش�یک حیات یک ت
آمد�  $58,399ےس زائد ہ�ے؟
ہاں 3۔
ن
	کیا آپ � شعبۂ مالیات کو مستقل معذوری کا ثبوت فراہم کر دیا ہ�ے؟
ہاں 4۔
نہ� یک
ہم� ابھی تک مستقل
معذوری یک دستاویز کاری فراہم ی
نہ� ہ�ے ،یا ی
اگر آپ کو مستقل معذوری ی
لگائ�۔ یہ آپ کو ن
نہ� دے گا۔
نہ�» پر نشان
ہ�ے ،تو « ی
استث� حاصل کر ن� ےس نااہل قرار ی
ی
ٰ

ےک یل� مندرجہ ذیل سواالت کا جواب دیں:

مالک (مالکان) یک معلومات

ٹ
سکیور� یا * # ITIN
سوشل

تاریخ پیدائش
ِ

مالک 1

ای میل ایڈریس
ٹ
سکیور� یا * # ITIN
سوشل

تاریخ پیدائش
ِ

ٹ
سکیور� یا * # ITIN
سوشل

تاریخ پیدائش
ِ

مالک 2

ای میل ایڈریس

11.13.2019

نم�
فون ب
مالک 3

ای میل ایڈریس
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نم�
فون ب

نم�
فون ب

HTB
DHE Renewal Reminder
Long Form
Urdu

سیکشن :3

ن
آمد� یک معلومات

مش�کہ ن
تمام مالکان اور ان ےک ش�یک حیات یک کل ت
لگائ�:
آمد� کا تخمینہ ی

$

	

جائ�۔ آپ کو ن
آمد�
فرمائ� ،یا مزید معلومات ےک ل�
اس درخواست ےک ساتھ شامل کردہ ہدایت مالحظہ
 www.nyc.gov/dherenewalپر ی
کر� چاہ� ئ� ورنہ اس ےس آپ ییک درخواست پر یک ن
جا� وایل ی ئ
یک معلومات الزماً فراہم ن
تاخ� ہو ت
سک� ہ�ے۔
کاروا� یم� ی
ی

سیکشن :4

دستاویز کاری

سیکشن :5

تصدیق

 -1ن
آمد�
آپ ےک ل� الزم �ے کہ گزشتہ کیلنڈر سال ےک ل� تمام مالکان اور ان ےک ش�یک حیات یک ن
آمد� ےک تمام ذرائع یک نقول فراہم کریں۔ اس یم�
ی
ی
شیڈولز ہےک ساتھ ق
ٹ
ریاس� انکم ٹیکس ٹ
ت
سکیور� ےک بیانات ،اور ریٹائرمنٹ ےک فوائد شامل یہ�،
ری�نز ،1099s، W2s ،سوشل
وفا� یا
تمام
نہ�۔
لیکن ان تک محدود ی
کو� تبدییل رونما ئ
 -2اگر  1جنوری  2018ےس ئ
م� مندرجہ ذیل مہیا کریں:
ہو� ہ�ے تو محض اس صورت ی
گ
کو� مالک کیس دورسی جگہ پر رہائش پذیر �ے ،تو براہ کرم ن
دست�داری یک بنا پر معاہدے یم� درج ئ
اگر طالق ،ن
قانو�
قانو� علیحد� ،یا ب
ہ
کروائ�۔
دستاویز یک نقل جمع
ی
ئ
ئ
اگر ئ
ش
کو� مالک مستقل بنیادوں پر رہائ� صحت یک نگہداشت یک جا� سہولت پر رہائش پذیر ہ�ے ،تو براہ کرم جا� سہولت یک جانب ےس
کروائ�۔
ایک باضابطہ خط جمع
ی
کروائ�۔
اگر کیس مالک کا انتقال ہو چکا ہ�ے ،تو براہ کرم انتقال ےک رسٹیفکیٹ یک نقل جمع
ی
اگر یہ جائیداد کیس ٹرسٹ یک ملکیت �ے ،یا جائیداد ناقابل انتقال (جائیداد ی ن
ح� حیات) ہ�ے ،تو براہ کرم ٹرسٹ یا نا قابل انتقال جائیداد یک
ہ
کروائ�۔
دستاویز کاری یک نقل جمع
ی
ن
ئ
ن
کروا� ےک یل� جائیداد ےک ہر مالک کا دستخط کرنا الزمی ہ�ے۔
کارروا� ش�وع
اپ� درخواست پر
ئ
یم� تصدیق کرتا /ت
مب� یہ� اور یم�ی ت
سچا� پر ن
بہ�ین معلومات ےک مطابق بالکل
کر� ہوں کہ اس درخواست یم� فراہم کردہ تمام معلومات
درست یہ�۔

س� ےس باہر یک جائیدادوں ےک ،کیس اور جائیداد پر پر ٹ
یم� تصدیق کرتا /ت
اپ� ملکیت یم� موجود ،بشمول نیو یارک ٹ
کر� ہوں کہ یم� ن
اپر�
ٹیکس کا ن
نہ� کر رہا/رہی۔
استث� حاصل ی
ٰ
تع� کرتا �ے کہ یم� ن� غلط ن
ت
م�وط یہ� اور اگر شعبۂ مالیات یہ ی ن
سمجھ� ہوں کہ یہ معلومات آڈٹ ےس ش
بیا� یک ہ�ے تو یم� پا� ن�
م� سمجھتا/
ی
ہ
سک� ہوں۔ یم� سمجھتا/سمجھ�ت
سک� ہوں اور تمام قابل اطالق جرمانوں اور سز اؤں کا/یک ذمہ دار ہو سکتا /ت
مستقبل یک مراعات کھو سکتا /ت
ہوں کہ مجھ پر ذمہ داری عائد ت
ہو� ہ�ے کہ شعبۂ مالیات کو اییس تبدییل ےک متعلق مطلع کروں جو ان مراعات ےک یل� یم�ی اہلیت پر اثر انداز
ہو ت
سک� ہ�ے۔
سمجھ� ہوں کہ یم�ی ن
ت
آمد� شعبۂ مالیات یک جانب ےس تصدیق ےک تابع ہ�ے۔
م� سمجھتا/
ی
تاریخ:

دستخط:

نام:

د� ن� اور اس یم� حصہ
اگر کیس معذوری ےک تحت آپ کو شعبۂ
مالیات یک جانب تےس پیش کردہ پروگرام ےک یل� درخواست ی
ض
یل� ن� یا رسوس وصول کر ن� ےک یل� موافقت یک �ورت پیش آ� ہ�ے ،تو براہ کرم معذوری یک رسوس ےک سہولت کار ےس
 www.nyc.gov/contactdofeeoپر رابطہ کریں یا  311پر کال کریں۔
یقی� ن
ٹ
* اس پر ٹ
نم� دینا ہو گا۔ ہم اس بات کو ن
اپر� ٹیکس ن
بنا� ےک یل�
استث� یک درخواست ید� ن� ےک یل� آپ کو الزماً اپنا سوشل
سکیور� یا  ITNب
ٰ
ن
ئ
اس معلومات کا تقاضہ کر ہر�ے یہ� کہ ہمارے ریکارڈز درست یہ� ،اور یہ کہ آپ � درست معلومات جمع کروا� یہ�۔ اس معلومات کو حاصل
کر ن� کا ہمارا حق انتظامی کوڈ ےک سیکشن  11-102.1یم� بیان کردہ ہ�ے۔
صفحہ  2کل 2

