
 مارکیڻنگ اور رسائی –ویڻنگ لسٹ کا افتتاح  8سیکشن 
 اعالن

 
 

) نے اعالن کیا ہے کہ اس کے ہاؤسنگ چوائس واؤچر TDHCAدی ڻیکساس ڈپارڻمنٹ آف ہاؤسنگ اینڈ کمیونڻی افیئرز (
کو افتتاح ہوگا۔ یہ پروگرام امریکی محکمہ ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے  2022، 2پروگرام ویٹ ِلسٹ کا بروز پیر، مئی 

کے عدالتی دائره کار میں موجود اہل خاندانوں میں ماہانہ کرائے کے ایک حّصے کی ادائیگی کے  TDHCAذریعے، 
 نڈز فراہم کرتا ہے۔لیے ف

TDHCA   بوقت شام  2022، 16بروز پیر مئی آغاز بجے (سینڻرل ڻائم) سے  8:00کو صبح  2022، 2بروز پیر مئی
بجے (سینڻرل ڻائم) تک وویڻنگ ِلسٹ کے لیے آن الئن قبل از وقت درخواستیں قبول کرے گا۔ موصولہ درخواستوں  5:00

ایک الڻری سسڻم  TDHCAتیب طور پر  ویٹ ِلسٹ میں انتخاب کے لیے، درخواست گزاروں کے بال تر 500میں سے، 
کو استعمال الئے گی۔ ہر ایک کو منتخب کیے جانے کا یکساں موقع حاصل ہے، چاہے انہوں نے پہلے دن درخواست دی 
تھی یا آخری دن۔ یہ الڻری سسڻم ویڻنگ ِلسٹ میں درخواست گزار کے مقام کا بھی تعین کرے گا۔ قبل از وقت درخواست 

کاؤنڻی -34کا واؤچر پروگرام صرف  TDHCAتی اسکریننگ نہیں ہوں گی۔ کے عمل کے حّصے کے طور پر کوئی اہلی
 ہے سکتی جا دیکھی میں ذیل فہرست کی عالقے کاؤنڻی34-عالقے میں چلتا ہے۔ 

.   rviceAreas.pdf8/docs/Se-https://www.tdhca.state.tx.us/section 

 نیچے قبل از وقت درخواست پُر کریں: کھلی مدّت کے دوران، آن الئن درخواست دینے کے لیے
.TX901-https://www.waitlistcheck.com/application/form.php?ID=3087 واستیں الزمی طور پر تمام درخ

بذریعے ڈاک، فیکس کرده، دستی طور پر پہنچائی گئی یا ای  آن الئن درخواست ڻول کے ذریعے موصول ہونی چاہیے۔
 میل کے ذریعے بھیجی گئی کسی بھی درخواست کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

ایسے معذور افراد جو آن الئن ذریعے سے درخواست دینے کے قابل نہیں ہیں، وه خصوصی انتظامات کروانے کے لیے  
پر کال کر سکتے ہیں، تا کہ عملہ درخواستوں کو بر وقت مکمل کرنے میں ان کی مدد کر سکے اور   800-237-6500

بوقت  2022، 16خواستیں الزمی طور پر بروز پیر مئی اسے الڻری پروسیس میں شامل کیا جا سکے۔ اس قسم کی تمام در
 بجے (سینڻرل ڻائم) سے پہلے کی جانی چاہیے۔ 5:00شام 

 پر کال کیا جا سکتا ہے۔ 6500-237-800کس قسم کے سواالت پوچھنے کے لیے  

ی میں موجود وه درخواست گزار جنہیں انڻرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے، وه مقامی وسائل جیسا کہ مقامی الئبریر 
 کمپیوڻر کو استعمال کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔

درخواست گزاروں کو انتہائی کم آمدنی کے حامل تصور کیا جانا ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مجموعی 
کے ذریعے  TDHCAفیصد یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ تاہم،  50 ی) کAMIآمدنی الزمی طور پر ایریا میڈن آمدنی (

فیصد گھرانوں کا انتہائی کم آمدنی واال ہونا الزمی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ  75خدمت کی فراہمی کیے جانے والے 
کاؤنڻی عالقوں میں سے ہر -34فیصد یا اس سے نیچے ہونا الزمی ہے۔  30کا  AMIان کی مجموعی ساالنہ آمدنی  کا 

 :نی کی مقدار کو نیچے والی ِلنک میں دیکھا جا سکتا ہےایک گھرانے کے سائز کے لیے زیاده ترین آمد
CountyChart.pdf-AMI-8/docs/S8-https://www.tdhca.state.tx.us/section 

درخواستوں کو ویڻنگ ِلسٹ پر رکھا جائے گا۔ اگر آپ کو سسڻم سے تصدیق  500بالترتیب الڻری سسڻم کے ذریعے  
موصول نہ ہو کہ آپ کی درخواست کو کامیابی کے ساتھ جمع کیا گیا ہے، آپ کی درخواست کو الڻری نمبر مختص نہیں 

 ن کے لیے اہل ہے۔کیا جائے گا۔ ویڻنگ لسٹ میں متعین کیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وه درخواست در حقیقت تعاو

 announcements.htm-https://www.tdhca.state.tx.us/section/8.مزید معلومات ذیل میں پائی جا سکتی ہے  
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