અફોડ�બલ હાઉિસંગ
માટે પ્રારં િભક અર�

જસ� િસટી
હડસન કાઉન્ટી

, ન્યૂ જસ�

આ માત્ર પ્રારં િભક અર� છે . આ સમયે સહાયક દસ્તાવેજો મોકલશો નહીં. તમે આ અર�માંઆપેલી માિહતીના
આધારે તમારી પ્રારં િભક લાયકાતની િસ્થિત િવશે તમને સૂિચત કરવામાં આવશે. �ારે સસ્તું ઘર ઉપલબ્ધ થશે, ત્યારે

લાયક ઉમેદવારોનો સંપક� કરવામાં આવશે. તે સમયે, અમે તમને આ અર�માં પ્રસ્તુત કરેલી માિહતીને સમથ�ન અને
ચકાસવા માટે જ�રી દસ્તાવેજોની સૂિચ પ્રદાન કરીશું. અમે આ પ્રારં િભક અર�ની મંજૂરીના આધારે આવાસની

બાંહેધરી આપી શકતા નથી. Haus25, PH Urban Renewal, LLCનો િવકાસ છે . અફોડ�બલ હાઉિસંગ એિપ્લકે શન
સેવાઓ િપયાઝા એન્ડ એસોિસએટ્સ, ઇન્ક., એક સસ્તું હાઉિસંગ સિવ�સ કોપ�રેશન �ારા પૂરી પાડવામાં આવે છે . આ
એક સમાન હાઉિસંગ તક છે . આ પ્રોગ્રામ મ્યુિનિસપલ અને સ્ટે ટ એફોડ�બલ હાઉિસંગ રેગ્યુલેશન્સને આધીન છે , પરં તુ
કોઈ ગેરંટી આપી શકાતી નથી કે આ મકાનો તમામ અરજદારોને પોસાય છે . આ કાય�ક્રમ ઉપલબ્ધતાને આધીન છે .
િકં મતો, િનયમો અને શરતો નોિટસ વગર બદલવાને પાત્ર છે . ઘરગથ્થુ રચના, આવક અને વત�માન રહેઠાણ જ�િરયાતો
લાગુ પડશે.
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પોષણ�મ હાઉિસંગ નીિતઓ અને જ�િરયાતો
બધા અરજદારો માટે

જસ� િસટ�, હડસન

કાઉન્ટ�
*

આ એક સમાન આવાસ તક છે. ફે ડરલ કાયદો ઉંમર ,�િત, રં ગ, રા�� ીય મૂળ, ધમ�, પાિરવાિરક િસ્થિત અને અપંગતાના સંદભ�માં ઘર ખરીદવા
અથવા ભાડે આપવા માટે અર� કરનાર કોઈપણ વ્યિ� સામે ભેદભાવને પ્રિતબંિધત કરે છે. રા�નો કાયદો �િત, પંથ, રં ગ, રા�� ીય મૂળ,
વંશ, રા�� ીયતા, વૈવાિહક અથવા ઘરેલુ ભાગીદારી અથવા નાગિરક સંઘની િસ્થિત, િલંગ, િલંગ ઓળખ અથવા અિભવ્યિ�, અપંગતા, પ્રેમાળ
અથવા �તીય અિભગમ, કૌટું િબક દર�ો અથવા કાયદે સરના �ોતના આધારે ભેદભાવ પર પ્રિતબંધ મૂકે છે . આવક અથવા કાયદે સર ભાડા

ચુકવણીનો �ોત. િપયાઝા એન્ડ એસોિસએટ્સ, ઇન્ક. ભેદભાવ િવ�� ન્યૂ જસ� કાયદાની તમામ જોગવાઈઓનું પાલન કરે છે (“LAD”)
N.J.S.A. 10: 5-1 થી -49 કોઈપણ િરયલ પ્રોપટ�ને લાગુ પડે છે અથવા ન્યુ જસ�માં િરયાલ પ્રોપટ� િપયાઝા એન્ડ એસોિસએટ્સ, ઇન્ક. કોઈપણ
વ્યિ� જે માને છે કે એલએડીનું ઉલ્લંઘન થયું છે તે 866-405-3050 અથવા 973-648-2700 અથવા online www.NJCivilRights.gov પર
નાગિરક અિધકારો પર ન્યૂ જસ� િવભાગનો સંપક� કરી શકે છે.

*
*
*
*

ઉંમર, �િત, ધમ�, રા�� ીય મૂળ, િલંગ, િવકલાંગ અથવા પાિરવાિરક િસ્થિતને ધ્યાનમાં રાખીને ઘર ભાડે આપવા માટે અર� કરનાર કોઈપણ વ્યિ�
સાથે ભેદભાવ ગેરકાયદે સર છે .
આ અફોડ� બલ હાઉિસંગ અરજદારનું પ્રાથિમક િનવાસસ્થાન હોવું આવશ્યક છે.
સસ્તું એપાટ� મેન્ટમાં રહેવાનો ઇરાદો ધરાવતા તમામ ઘરના સભ્યોએ પ્રારં િભક એિપ્લકે શનમાં સૂિચબ� હોવું આવશ્યક છે. જો અર� પ્રિક્રયા
દરિમયાન ઘરગથ્થુ રચનામાં ફે રફાર થાય છે , અથવા જો સરનામું બદલાય છે , તો અરજદારે િપયાઝા એન્ડ એસોિસએટ્સ, ઇન્ક. ને લેિખતમાં તાત્કાિલક
�ણ કરવી જ�રી છે .
જસ� િસટીમાં રહેતા અરજદારોને સ્થાિનક પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

*

અર�ઓ સાચી, સંપૂણ� અને સચોટ હોવી જોઈએ. કોઈપણ ખોટું િનવેદન અર�ને રદબાતલ બનાવે છે , અને અરજદારને કાયદા �ારા

*

વાિષ�ક આવકમાં પગાર અથવા વેતન, ભરણપોષણ, ચાઇલ્ડ સપોટ� , સામાિજક સુર�ા લાભો, બેરોજગારી લાભો, પેન્શન, વ્યાપાર આવક, અને
અસ્કયામતોમાંથી વાસ્તિવક અથવા લાદવામાં આવેલી કમાણી (જેમાં બ�ક ખાતાઓ, િડપોિઝટના પ્રમાણપત્રો, સ્ટોક્સનો સમાવેશ થાય છે,

*

જો તમારી પાસે એક ઘર છે જેમાં તમે હાલમાં રહો છો અને જે તમે સસ્તું ઘરમાં રહેતા પહેલા વેચવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો આ િમલકતમાંથી
તમારી આવકની ગણતરી તમારા ઘરની બ�ર િકં મત, કોઈપણ લાગુ દલાલ ફી અને વત�માન િપ્રિન્સપલને બાદ કરીને કરો. તમારા ગીરો, અને

લાદવામાં આવેલા દં ડને આધીન કરે છે.

પરં તુ તે મયા�િદત નથી. બોન્ડ્સ, અથવા અન્ય િસ�ોિરટીઝ), અને િરયલ એસ્ટે ટ.

વત�માન HUD "પાસબુક દર" �ારા બેલેન્સને ગુણાકાર કરો. અન્ય િરયલ એસ્ટે ટ હોિલ્ડં ગ્સમાંથી આવક એસેટમાંથી તમને પ્રા� થતી વાસ્તિવક
આવક �ારા ન�ી કરવામાં આવે છે (ઓછો ખચ�, પરં તુ તમારી મોટ� ગજ
ે ચુકવણી ઓછી નહીં).

*
*

*અર� પ્રિક્રયાના અંિતમ ભાગ દરિમયાન, પછીની તારીખે આવક અને અસ્કયામતોની ચકાસણી કરવા માટે ચો�સ દસ્તાવેજોની જ�ર
પડશે, જે દરિમયાન કોઈ ફે રફારની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
મહેરબાની કરીને સમજો કે આ પરવડે તેવા આવાસ માટે ભાડાનાં દરો રા� અને / અથવા મ્યુિનિસપલ િનયમો �ારા સ્થાિપત અને
સંચાિલત છે . ઘરની આવકની નીચી અને મધ્યમ શ્રેણી માટે િવચારણા કરવામાં આવી હોવા છતાં, દરેક વ્યિ�ગત અરજદારની આવકના
આધારે ભાડાના દરમાં વધઘટ થતી નથી. તેથી, અમે બાંહેધરી આપી શકતા નથી અને આપી શકતા નથી કે ભાડા માટે નું કોઈપણ
એપાટ� મેન્ટ તમને અથવા તમારા પિરવારને પોસાય તેમ હશે.

*

સસ્તું એપાટ� મેન્ટ્સના માિલકો અને સંચાલકો વધારાની જ�િરયાતો ન�ી કરશે, જેમાં અર� ફી, લીઝ કરાર, સુર�ા િડપોિઝટ અને લઘુતમ
ક્રે િડટ ધોરણોનો સમાવેશ થાય છે, પરં તુ તે મયા�િદત નથી.

*
*

જો તમને આ એિપ્લકે શન પૂણ� કરવામાં સહાયની જ�ર હોય, તો કૃ પા કરીને અમારો સંપક� 609-786-1100 પર કરો.

*

એકવાર લીઝ પર લીધા પછી, ઘરની આવકમાં વધઘટને સમાવવા માટે ભાડા ગોઠવવામાં આવશે નહીં. ભાડા દરમાં વધારો વાિષ�ક ધોરણે થઈ શકે
છે , પરં તુ મયા�દાઓને આધીન છે .
આ અર� સાથે સહાયક દસ્તાવેજ મોકલશો નહીં.

કૃ પા કરીને તમારી અર� નીચે આપેલા સરનામાં પર મેઇલ કરો, અથવા અમને 609-786-1105 પર ફે ક્સ કરો.

Piazza & Associates, Inc.
216 Rockingham Row - Princeton, NJ 08540

પોસાય તેવા આવાસ માટ� પ્રારં �ભક
અર�

જસ� િસટી, હડસન કાઉન્ટી

A. વડાની માિહતી

1.

અટક:

6. Soc. Sec. No:

2.

મૂળ નામ:

7. ઘર નો ફોને:

3.

ઘરનુ સરનામુ:

8. ઓિફસનો ફોન:

4.

પી.ઓ. બોક્સ અથવા એપ્ટ. સખ્યા.:

9. કાઉન્ટી:

5.

શહેર:

10. રા�:

ઝીપ કોડ:

ઘરગથ્થુ રચના અને આવક (આવકના તમામ �ોતોની યાદી બનાવો, જેમાં પગાર, િડિવડન્ડ, સામાિજક સુર�ા, ચાઈલ્ડ સપોટ� , એિલમોની અને
પેન્શનનો સમાવેશ થાય છે , પરં તુ તેના સુધી મયા�િદત નથી. સેક્શન C માં સૂિચબ� સંપિ�ઓમાંથી આવકનો સમાવેશ કરશો નહીં.)

B.

પૂ�ં નામ (પ્રથમ, મધ્ય અને અટક)
દરેક વ્યિ�ની યાદી બનાવો જેઓ એપાટ� મેન્ટમાં રહે છે .

પિરવારના વડા
સાથેનો સંબંધ

િલંગ

જન્મ તારીખ

ઘરના વડા

#1

વાિષ�ક આવક
$

#2

$

#3

$

#4

$

#5

$

C. સંપિ� (બ�ક એકાઉન્ટ્સ, િડપોિઝટનું પ્રમાણપત્ર, મ્યુચ્યુઅલ ફં ડ્સ, િરયલ એસ્ટે ટ, વગેર ે. જો તમે ઘરની માિલકી ધરાવો છો જેમાં તમે રહો
છો, તો બ�ર મૂલ્ય બાકી મોટ� ગેજ િપ્રિન્સપાલ તમારી ઇિ�ટી મૂલ્યની બરાબર છે ..)

D. વધારાની માિહતી

સંપિ�નો પ્રકાર

સંપિ�નું વત�માન
બ�ર મૂલ્ય

અનુમાિનત
વાિષ�ક આવક

વ્યાજ દર

શું તમે િવભાગ 8 ભાડા સહાય
મેળવો છો જે સસ્તા એપ્ટ. પર લાગુ
થશે?:_______________

%
%
%
%

શું તમે ઘરની બહારની કોઈ વ્યિ�ને
ભરણપોષણ અને/અથવા બાળ
સહાય ચૂકવો
છો?___________________
જો તમે કરો છો, તો તમે દર મિહને
કે ટલું ચૂકવો છો?
$__________________

F. મહત્વ� ૂણર્ મા�હતી (17 વષર્થી વ�ુ �મરના દર� ક વ્ય�ક્ત દ્વારા સહ� કરવી આવશ્યક છે .)
હુ ં (અમે) આથી જસ� િસટીને અિધકૃ ત ક�ં છું; PH Urban Renewal, LLC; અને/અથવા િપયાઝા એન્ડ
એસોિસએટ્સ, ઇન્ક., તેમના એજન્ટો અને/અથવા કમ�ચારીઓ મારી(અમારી) ક્રે િડટની િસ્થિત સંબંિધત માિહતી
મેળવવા માટે અને આ અર�માં કરવામાં આવેલા કોઈપણ અને તમામ િનવેદનો અને રજૂ આતોની ચોકસાઈ તપાસવા
માટે . હુ ં (અમે) પ્રમાિણત ક�ં છું કે આ એિપ્લકે શનમાંની તમામ માિહતી સચોટ, સંપૂણ� અને સાચી છે . હુ ં (અમે) સમજું
છું કે જો કોઈપણ િનવેદનો સ્વેચ્છાએ ખોટા હોય, તો અર� રદબાતલ છે અને હુ ં (અમે) કાયદા �ારા લાદવામાં આવેલા
દં ડને પાત્ર હોઈ શકીશું. જો સહી ન કરેલ હોય તો રદબાતલ

હસ્તા�ર:
હસ્તા�ર:

E. પસંદગી
�મની સંખ્ યા (ઘરનાં
સભ્યોની સંખ્ યા �ારા
મયા�િદત):






સ્ટુ િડયો
એક?
આપો?
ત્રણ?

શું તમને િવકલાંગ-સુલભ

ઘરની જ�ર છે ?
____________________

