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 تعارف
 

 والتهم فاريسٹ کاؤنسل بارو کورہنے اوررہائشی کی زندگی کےعام معيارکوبہتربنانےکےلئے ايک محفوظ جگہ بنانا چاہتی ہے۔
 

شرائط کی پابندی کريں۔  تعارفی کرايہ دارياں کاؤنسل کی اپنا پيغام ہرطرف  کہ نئے کرايہ داران کرايہ داری کی  ہےاہميہ 
 اگرکرايہ داری کی يںگيں کاروائی کرنے دفوری پہنچانے ميں مدد کريں گی اورکرايہ داريوں کافوری خاتمہ کرنے کےلئے 

يبنيٹ کی رضامندی کےساته، مشاورت کےبعد اورکاؤنسل کی کمکمل سے وں کرايہ دار  شرائط کی خالف ورزی کی جاتی ہے۔
 ہوئی۔عمل  نافذ ال سے2009 مئی 4والتهم فاريسٹ کاؤنسل تعارفی کرايہ داری کی سکيم چالتی ہے، جو

 
 کرايہ داريوں تعارفی ايسے سواالت کے جوابات دينےکےلئے تيارکی گئی ہے جوہوسکتا ہےکرايہ داران  بعضيہ رہنما گائيڈ

 کےبارےميں پوچهنا چاہيں۔
 

 کرايہ داری کيا ہے؟تعارفی 
 

شروع ميں (ايک تعارفی کرايہ داری تمام نئے کرايہ داران کےلئے ايک آزمائشی دورانيہ ہے۔ اس آزمائشی دورانيے کے بعد 
، اگرتو يہ ) ماہ تک کی توسيع کی جاسکتی ہے18 ماہ کےلئے مگربعد ميں کاؤنسل کی طرف سے اس ميں مجموعی طورپر12

 کا انتظام تسلی بخش طريقےسےکيا گيا ہے، توکرايہ داری خود بخود ايک محفوظ کرايہ داری بن سمجها جائے کہ کرايہ داری
جائے گی۔ بہرحال، اگرکاؤنسل سمجهتی ہے کہ کرايہ داری کا انتظام تسلی بخش طريقے سے نہيں کيا گيا، تو کاؤنسل کےکسی 

کتا ہے، جس کی بعد ميں عدالت سے توثيق کی اس کا خاتمہ کيا جاسمنتظم  يا اس کےنامزد شدہ نمائندوں کےفيصلےسے
 جائےگی، اگرتو طريقہ کارپردرست طريقےسے عمل کيا گيا ہے۔

 
 کرايہ داران اورمحفوظ کرايہ داران ميں کيا فرق ہيں؟تعارفی 

 
ا خالصہ تعارفی کرايہ داران محفوظ کرايہ داران کی نسبت کرايہ داری کےکم حقوق رکهتےہيں۔ نيچے کا ٹيبل اہم اختالفات ک

 بيان کرتا ہے۔
 

  نہيں ہيں۔قطعی حقوق نيچےدرج کئے گئے بہت سےحقوق برائےکرم نوٹ کريں کہ
 

 محفوظ کرايہ دار تعارفی کرايہ دار قانونی حقوق

  X گهرميں کسی کوکرايہ پررکهنےکاحق

  X پردينای اپنے گهرکے ايک حصے کوکرايہ دار

  X ناعمارت کےڈهانچے کوتبديل کرنا يا بہتربنا

  X معاونت کا حق کےلئےبہتريوں

  X تبادلے کی فہرست ميں شامل ہونا

يا منتقل کرنےکی (کاؤنسل کے کسی اورگهرميں منتقل ہونے
ماسوائے ہنگامی حاالت کےجيسا کہ (کاحق ) درخواست دينا

 ۔) بهاگنا يا جہاں ايک اعلی طبی ترجيح دی گئی ہےسےتشدد 

X  

  X ساته باہمی تبادلے کا حق دوسرےکرايہ دار کےکسی

  X گهرکوخريدنےکاحق
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  کيا ہوگا؟ميں ماہ کی کرايہ داری 12
 

کرايہ داری کی کاؤنسل کےافسران کی طرف سےنگرانی کی جائےگی اورنامزد شدہ نمائندوں کی طرف سے غيراعالنيہ 
ا کرايہ دار کرايہ داری کے معاہدے کی پابندی معائنے عمل ميں الئےجائينگے اوريہ اس بات کو يقينی بنانےکےلئےہوگا کہ کي

کررہا ہے۔ اگرکرايہ داری کےمعاہدے کی خالف ورزياں کی جاتی ہيں، توکاؤنسل اس بارےميں کرايہ دارکو مطلع کرےگی، 
تاکہ وہ معامالت کو صحيح کرسکے۔ کرايہ داری کی خالف ورزيوں کی احتياط سےتفتيش کی جائےگی اوراگروہ ثابت ہوجاتی 

ں اوران کوحل نہيں کيا جاتا، توکاؤنسل کرايہ داری کےخاتمےکےلئےکاروائی کرےگی۔ بہرحال، اگرکاؤنسل کی رائےميں ہي
توکاؤنسل ) رنڈی بازی، حملہ وغيرہ۔مثًال منشيات کا استعمال، منشيات کا لين دين، يا ( خالف ورزی بہت سنجيدہ نوعيت کی ہے

 کرنے کا موقع دئيےبغير تعارفی کرايہ داری کو ختم کرنےکافيصلہ کرسکتی کرايہ دارکومعامالت کو ٹهيک کرنےکی کوشش
 ہے۔

 
 کرايہ داری کی خالف ورزياں کيا ہيں؟

 
 کاؤنسل کرايہ داری کو ختم کرسکتی ہے اگرکرايہ داری کی کسی شرائط کی خالف ورزی کی جاتی ہے، مثال کےطورپر،

]:ليکن صرف ان تک محدود نہيں[   
 

 جائداد کو نقصان 
 باغات کی ديکه بهال نہ کرنا 
 کميونل عالقوں ميں غيرسماجی رويہ 
  ناکامیہفتہ وار کرايہ کی ادائيگی ميں 

 کےلئےرنڈی بازی ورمنشيات کی خريدوفروخت يا 

 سائيوں کےلئے تکليف يا ناراضگی کا باعث بنتا ہے
 ے ميں نہ رکهنا

 
Hkل شرائط کرايہ داری کی مکم

 کسی طرح سے ہراساں کرنا 

جائداد کو غيرقانونی مقاصد کےلئے استعمال کرنا، مثال کےط 
 ل کی گئیاگرکرايہ داری غلط معلومات کی فراہمی سےحاص 
 گهريلو تشدد کا مرتکب ہونا 
ايسے رويے کا مرتکب ہونا جوہم 
جائداد کو اپنے واحد يا مرکزی گهرکےطورپرقبض 
 جائداد سے اشياء باہر پهينکنا يا  
 کرايہ داری کی کسی ديگرشرط کی خالف ورزی 

u.org.aschamhomes.wwwريسٹ کی ويب سائٹ 
uk.gov.walthamforest.w

 پريا لندن بارو آف والتهم فا
wwپرديکهی جاسکتی ہيں۔    

 

 
 
 

 بن رہا ہے

نہيں ہوتا، بلکہ وہ جائداد ميں يا مقامی طورمندرجہ ذيل کی طرف سے کی جانے والی 

 وں کی طرف سے

 
 
شرائط کی  رايہ   

رنا اہم ہےبندی ک
داری کےمعاہدےکی 

 پا

يں 

دار
 ے۔
 ے

اتي
 طرف سے يا

 ی جانورکی طرف سے
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ک

 
دا کراي

خال
 

 نہ کا باعث کرايہ دارخالف ورزیاگر

ر صرف اپنے رويے کا ذم ہ ہ 
ف ورزيوں کا بهی ذمہ دارہوتا ہ

ے پارٹنر کی طرف ساسک 
 اپنے بچوں کی طرف سے 
ان کےگهرپرآنے والے مالق 
کے افراد کی ان کےخاندان  
جائداد ميں رکهے گئے کس 

 



 توسيع کرناميں  يوںتعارفی کرايہ دار
 

، اگروہ ] ماہ تک18زيادہ سےزيادہ [کاؤنسل کوايک تعارفی کرايہ داری ميں مزيد چه ماہ کی توسيع کا حق حاصل ہے 

 
 کہا جاتا ہے، پيشتراس کے کہ وہ کرايہ داری کی توسيع کےلئے کوئی کاروائی کرے۔

 بيان کرےگا کہ کاؤنسل نےتعارفی کرايہ داری کی توسيع کا فيصلہ کيوں کيا ہے۔ توسيع کا نوٹس) ہاتوجو(توسيع کا نوٹس وجہ 
 ۔

فيصلہ 

 سےقبضےکا حکم حاصل کرنےکےلئے درخواست دينے کا ارادہ رکهتی ہے۔
ق حےفيصلےپرنظرثانی کی درخواست کےقبضے کی کاروائی کا نوٹس کرايہ دارکے کاؤنسل کے کرايہ داری کوختم کرنےک

مطلع کرےگا کہ اگروہ اس نوٹس کےبارےميں مدد يا مشورہ حاصل کرنا چاہتا ہے 
مثال کےطورپراسے فوری طورپرسٹيزينزايڈوائس بيورو، ايک ہاؤسنگ ايڈ سينٹر، ايک الء سينٹر يا (تواسے کيا کرنا چاہيے 

اگرتوکرايہ دارکاؤنسل کی طرف سے قبضےکی کاروائی کا ايک نوٹس وصول کرتا ہے، تو اس کا يہ مطلب ہےکہ کاؤنسل 
ع ہوتا نےکا ارادہ رکهتی ہے۔  اگرايسا واق

 نظرثانی کا ايک بےدخل کرنےکےفيصلے پرنظرثانی کےلئے درخواست کرنےکا حق حاصل ہوگا۔ ہے، تو کرايہ دارکوُاسے

 کا نوٹس بهيجتی ہے، توکرايہ دار کو حق حاصل ہے کہ 
 کاؤنسل کے اس فيصلے پرنظرثانی کی درخواست کرے۔ بہرحال، کرايہ دارکو صرف تب نظرثانی کی سماعت کا حق 

م 
نوٹس 

  ہوجانی چاہيے۔وصول کےاندراندردن 14کی سپردگی کی تاريخ کے 

 سيع کےنوٹس کی تاريخ کے کےنوٹس يا تو
 وہ اپنا نظرثانی کا حق کهوديں گے اوردوسرے کی درخواست نہيں کرسکيں گے۔ دن کےاندر وصول نہيں ہوتی، تو14

، تو کاؤنسل ايک نظرثانی کی سماعت کا بندوبست کرے ہوجاتی ہے دن کی حد کےاندر وصول 14اگرتونظرثانی کی درخواست 
  وقت اورجگہ کےبارےميں مطلع کرے گی۔دران دن کے7گی اورکرايہ دار کو 

 
 
 
 

 کرايہ داری کے خاتمےکےلئے کسی عدالتی کاروائی کا معاہدےکی کسی خالف ورزی کی تحقيقات کررہے ہيں يا انہوں نے
آغاز کيا ہے۔  يہ کرنے کےلئے، ان کو الزمی طورپرکرايہ دار کو ايک قانونی دستاويز بهيجنی چاہيے جس کو توسيع کا نوٹس

 

کاؤنسل کی طرف سے کرايہ داری ميں توسيع کے فيصلے پرنظرثانی کےلئے کرايہ دار کے حق کی بهی وضاحت کرے گا
 

 ايک تعارفی کرايہ داری کا خاتمہ کرنا
 

يقين ہونےکےلئےسخت رہنما اصولوں کی پابندی کرتی ہے کہ کرايہ داری کی کسی مشتبہ کاؤنسل اس بات کےبارےميں ُپر
اگرکاؤنسل کسی تعارفی کرايہ داری کو ختم کرنےکا  خالف ورزی کے معاملےميں ان کا رويہ منصفانہ اورمساوی ہو۔

 کرتی ہے، تو وہ کرايہ دار کو ايک قبضے کی کاروائی کا نوٹس بهيجے گی۔
 

 دن سے کم نہ 28 تاريخ سے  کی سپردگی کیجوالزمی طورپرنوٹس(ی کاروائی کا نوٹس ايک تاريخ ظاہرکرے گا قبضے ک
، جس کےبعد کاؤنسل کاؤنٹی کورٹ )ہو

کی وضاحت بهی کرے گا اورکرايہ دار کو

 ۔)ٹرکےپاس لےجانا چاہيےکسی ساليسي
 

  کاروائی کا نوٹس قانونیقبضےکے لئے
 

عدالت سے قبضے کا حکم حاصل کر لئےکرايہ دارکو اس کےگهرسے نکالنےکے

 فارم نوٹس کےساته منسلک ہوگا۔
 

 تعارفی کرايہ داری کوتوسيع دينے يا ُاسےختم کرنے کے فيصلےپرنظرثانی کرنا
 

کی کاروائیاگرتوکاؤنسل تعارفی کرايہ داری کےخاتمےکےلئے قبضے
وہ

واست کےفارحاصل ہے اگروہ کاؤنسل کوبتاتا ہے کہ وہ نظرثانی کروانا چاہتےہيں۔ ايسا کرنےکےلئے ُانہيں نظرثانی کی درخ
کی طرف سے قبضےکی کاروائی کے) ايشيم ہومز(کو واپس بهيجنا ہوگا اوريہ درخواست کاؤنسل کےنامزد شدہ نمائندے 

 
قبضےکی کاروائی کوس ٹ کاؤنسل کےنامزد شدہ ايجناگرتونظرثانی کی درخواست
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 نظرثانی ميں کيا شامل ہے؟

 اورتجربہ کارہاؤسنگ افسروں کے ايک دنظرثانی ايک نظرثانی سماعت کےذريعے ہوگی۔ نظرثانی پرسماعتوں کا انعقاد آزا
پينل

 

 

 پہلے سے کوئی رابطہ نہيں رکهتے 

يا کرايہ دارکی طرف سے نظرثانی کی سماعت ( کرايہ دار اور فارم ميں بيان
/  کرايہ داری کی خدمت کےافسراوررف سے مہيا کئے گئے شواہد، اورکرايہ دار

  پربهی غورکرے گا۔يوںسے جمع کروائی گئی کسی مزيد تحريری نمائندگيا کسی ديگرگواہ کی طرف ، آمدن افسر

 

رثانی کا پينل کرايہ دارکےحق ميں فيصلہ کرتا ہے تونوٹس واپس لےليا جائےگا۔ تعارفی کرايہ داری غيرتوسيع شدہ 
عد ايک محفوظ کرايہ داری ميں تبديل ہوجائےگی، جب تک توسيع ےکےلئے جاری رہے گی اورپہال سال گزارنےکے ب

 

 شدہ 
جاری رہے گی اورپہال سال گزارنےکے بعد ايک محفوظ کرايہ داری ميں تبديل ہوجائےگی، جب تک توسيع 

 بہرحال، اگرنظرثانی پينل کاؤنسل کے حق ميں فيصلہ  ے کےلئے کاروائی کا نوٹس نہ بهيجا گيا ہو۔وٹس يا قبض
 

 درخواست ديتی ہے، اگرتوکاؤنسل کسی تعارفی کرايہ دار سے قبضہ لينے کےلئےعدالت سے قبضےکاحکم حاصل کرنے کی
روائی کا بشرطيکہ عدالت مطمئن ہوکہ کاؤنسل نے تسلی بخش طريقے سےطريقہ کارپرعمل کيا ہےاورکرايہ دارکوقبضےکی کا

معقول نوٹس بهيجا ہے، توکاؤنسل کرايہ دار کےگهرکا قبضہ حاصل کرنےکےلئےايک قبضےکا حکم عطا کردےگی۔  يہ التوا، 
 ہفتوں کےاندرجائداد کو خالی کرنا 6 دن اور زيادہ سے زيادہ 14تاخيريا التوا کے وارنٹ کےبغيرہوگا اورکرايہ دارکوکم ازکم 

 ہوگا۔

 

 

  کے ذريعے ہوتا ہے۔

 نظرثانی ان افسروں کی طرف سے عمل ميں الئی جائے گی، جو؛

 رايہ داری کے خاتمے يا توسيع کےاصل فيصلےميں شامل نہيں تهےک 
 سماعت کے نتائيج ميں کوئی دلچسپی نہيں رکهتے اور 

کرايہ دار يا اس مقدمے پرمامور افسروں کےساته 
 

کرايہ دارکونظرثانی کی سماعت پرحاضرہونے کا حق حاصل ہوگا، وہ اپنے ساته کسی کولےکرجاسکتا ہے، اپنی نمائندگی 
 اپنی طرف سے بولنے يا نظرثانی سماعت پرسواالت پوچهنے کےلئے کسی کو بهيج سکتا ہے۔ وہ ايک تحريری اورکےلئے

 تا۔بيان بهی بهيج سکتا ہےاگرکرايہ دارحاضر نہيں ہونا چاہ
 

نظرثانی پينل کرايہ دار کےمقدمے کونظرثانی
کی ط) پربهيجےگئے کسی نامزد شدہ شخص

کرايہ 

 نظرثانی کےپينل کےفيصلےکےبعد
 

 توسيع
 

اگرتونظ
دوراني

کا ايک مزيد نوٹس يا قبضے کےلئے کاروائی کا نوٹس نہ بهيجا گيا ہو۔ بہرحال، اگرنظرثانی پينل کاؤنسل کے حق ميں فيصلہ
  دی جائےگی۔ ماہ کے عرصے کےلئے توسيع6کرتا ہے، توتعارفی کرايہ داری ميں اس کی پہلی سالگرہ سے شروع ہوکر 

 
 خاتمہ

 
اگرتونظرثانی کا پينل کرايہ دارکےحق ميں فيصلہ کرتا ہے تونوٹس واپس لےليا جائےگا۔ تعارفی کرايہ داری غيرتوسيع

دورانيےکےلئے 
کا ايک مزيد ن

 نہکاؤنسل کی تسلی کےمطابق انتظاماتديتا ہے توکاؤنسل عدالت کو کرايہ دارکوبے دخل کرنےکےلئےکہ سکتی ہے جب تک 
 مات کا اختيار واحد کاؤنسل کی صوابديد پرہے۔کئے گئے ہوں اوران کی پابندی نہ کی گئی ہو۔ کسی بهی کئےگئے انتظا

 
 عدالتی کاروائی
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 ارےميں معلومات اور مشورہ حاصل کرناکرايہ داری کے ب

 
کوئی بهی کرايہ دارجوايک تعارفی کرايہ دارکےطورپراپنے حقوق اورذمہ داريوں کےبارےميں مزيد معلومات حاصل کرنا 

ہ 

روہ انہيں ان مدد گارايجنسيوں 
 تی ہيں۔کے بارےميں بتا سکتا ہے يا ان کی طرف بهيج سکتا ہے جوانہيں مزيد تعاون کی پيش کش کرسک

 
نيچے مشورہ 

 
 rest Supporting People Team 

siness Park, Blackhorse Road, 

0208 496 3000   :ٹيلی فون

t.gov.uk

چاہتےہيں يا اگران کواپنی کرايہ داری کے معامالت کےبارےميں کوئی مشکالت پيش آرہی ہيں، توان کومشورہ ديا جاتا ہے ک
 کرايہ آمدن افسرسے رابطہ کريں۔/ نے کرايہ داری کی خدمات کے افسر اپہ و
 

افسرکرايہ دارکوان کی تعارفی کرايہ داری کےبارےميں معلومات اورمشورہ فراہم کرے گا او

 :کےلئے چند ذرائع دئيے گئے ہيں جن سے کرايہ دار رابطہ قائم کرسکتا ہے

London Borough of Waltham Fo
Silver Birch House, Uplands Bu

Walthamstow, London, E17 4GG 

supporting.people@walthamfores :ای ميل     

 

 
www.citizensadvice.org.uk

Local Citizen’s Advice Bureau 
: ويب سائٹ   

     اور

e, London, E11 4PB 

 

 
0208 496 3000 : ٹيلی فون  

167 Hoe Street, Walthamstow, London, E17 3AL 

547-551 High Road, Leytonston

Local councillor ) مقامی کاؤنسلر(  

www.walthamforest.gov.uk ويب سائٹ :  

 

 Local law centre 
0207 833 2931 : فونٹيلی   

www.lawcentres.org.uk 

  

:ويب سائٹ  

 

 Local solicitor ) مقامی ساليسٹر (  
0207 242 1222 : ٹيلی فون  

www.lawsociety.org.uk ويب سائٹ:  
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 فرہنگ اصطالحات
 

 کسی دوسرے وقت يا دن پرمعطل کرنےکا عملکاروائی کو التواء
عدالت کی طرف سے جاری کيا گيا ايک حکم جس ميں کسی شخص کو کوئی کام کرنےيا نہ کرنےکا  عدالت کا حکم

 ُحکم ديا جاتا ہے۔
تعارفی کرايہ 

داريوں کوتوسيع دينا
 جاسکتی ہے جہاں  ماہ تک کےلئے توسيع دی6تعارفی کرايہ داريوں کےدورانيے کوايسے مقدموں ميں 

؛ يا غيرسماجی رويےيا پريشانی کن کسی کرايہ دارکےرويے کےبارےميں مسلسل شکوک وشبہات ہوں
 رويے کے مقدمات

پہلی سالگرہ کی 
 تاريخ

 . کيلنڈر مہينوں کی ہے12يہ تاريخ تعارفی کرايہ داری کےآغاز کی تاريخ سے اگلے 

 داری جواس سکيم کوچالنے والی تمام مقامی اتهارٹيوں کی طرف سے نئے ايک قسم کی آزمائشی کرايہتعارفی کرايہ دارياں
 آزمائشی دورعام طورپربارہ ماہ کےلئے ہوتا ہے پيشتراس کے کہ .کرايہ داران کو پيش کی جاتی ہے

 کرايہ دار ايک محفوظ کرايہ دار بن جائے۔
ے کرايہ داری عطا کی گئی ہے جوايک تعارفی ايک نيا کرايہ دارجس کواس مقامی اتهارٹی کی طرف س تعارفی کرايہ دار

 کرايہ داری کی سکيم چالتی ہے۔
جوتعارفی کرايہ داريوں کی نگرانی ] مثال ايشيم ہومز لميٹڈ[ کاؤنسل کی طرف سے نامزد شدہ تنظيم  نامزد شدہ ايجنٹس

 کو کرسکے ےاوراگرضروری ہو، توکاؤنسل کی طرف سے کسی تعارفی کرايہ داری ميں توسيع يا اس
 ختم کرسکے۔

ايک نوٹس جو کاؤنسل کو تعارفی کرايہ داری کےدورانيے ميں مزيد چه ماہ کی توسيع کرنےکی اجازت  توسيع کا نوٹس
 ديتی ہے۔

قبضے کے لئے 
 کاروائی نوٹس

س بيان ٹکاؤنسل کی طرف سے تعارفی کرايہ داری ختم کرنے کےلئے کاؤنسل کی طرف سے نوٹس۔ نو
 داراپنی کرايہ داری کی شرائط کی پابندی کرنےميں ناکام رہا ہے اورنوٹس ايک کرتا ہےکہ کيسے کرايہ

تاريخ بيان کرے گا جس سے پيشترعدالتی کاروائی شروع نہيں ہوگی۔ نوٹس سپردگی کی تاريخ سے ايک 
 سال کےلئے کارگرہوگا اورعدالتی کاروائی اس ايک سال ميں کسی بهی وقت جاری ہوسکتی ہے۔

الت کی طرف سے ايک قانونی حکم جس ميں کرايہ دارکومطلع کيا جاتا ہے کہ تنزل شدہ کرايہ عد قبضے کا حکم
 دارکواپنا گهرظاہرکی گئی تاريخ پرالزمی طورپرخالی کردينا چاہيے۔

 ايک افسرجوکرايہ کی تمام آمدن اوربقايا جات کی وصولی کا ذمہ دارہوتا ہے۔ کرايہ آمدن افسر

رآزاد ہاؤسنگ افسران کا ايک گروپ، جوکاؤنسل کی کسی تعارفی کرايہ داری کوختم کرنے تجربہ کاراو نظرثانی پينل
يا اس ميں توسيع کرنے کے فيصلےپرنظرثانی کوسرانجام ديتا ہے۔  پينل کے اراکين اصل ميں کرايہ دار 

 کو بے دخل کرنےکے فيصلے ميں شامل نہيں رہے ہوتے۔
نظرثانی کی 

 درخواست کا فارم
ايک کرايہ دارحاصل کرنےکی درخواست کرنے کاحق رکهتا ہے تا کہ کاؤنسل کی طرف ايک فارم جو

سےايک تعارفی کرايہ داری کوختم کرنے يا اس ميں توسيع کےفيصلےپرنظرثانی کرنےکی درخواست 
 کرسکے۔

کسی 
 فيصلےپرنظرثانی

 کےافسروں کی  کا ايک گروپ جو کرايہ دارکےمقدمے، کسی نمائندگی اورکاؤنسلانسينئرہاؤسنگ افسر
 طرف سے پيش کی گئی کسی شہادتوں پرغورکرے گا۔

 ايک کرايہ دار جس کوايک مقامی اتهارٹی کی طرف سےايک محفوظ کرايہ داری عطا گئی ہے محفوظ کرايہ دار
کرايہ داری کا 

 معاہدہ
ے اورکرايہايک قانونی دستخط ُشدہ معاہدہ جو وضاحت کرتا ہےکہ کاؤنسل کرايہ دار سےکيا توقع رکهتی ہ

 ، ايک مالک مکان کےطورپرکيا توقع کرسکتا ہے۔ سےدارکاؤنسل کی طرف
کرايہ داری کی 

 شرائط
کرايہ داری کی شرائط طے شدہ قواعد ہيں جن کی کاؤنسل کےگهروں ميں رہنےوالے تمام کرايہ داران 

 ن کرتی ہيں۔ پراتفاق کرتےہيں اوريہ کاؤنسل کی ذمہ دارياں بياپابندی کرنےاوران پرعمل کرنے
کرايہ داری کی 
 خدمات کا افسر

 گهروں کےانتطام کی خدمات فراہم کرتےہيں۔  وہ يہ يقينی بناتےہيں کہ کرايہ کےايک افسرجورہائشيوں 
  کيا جاتا ہے۔انتظامداری کے معاہدےکی پابندی کی جاتی ہے اورکسی سماج دشمن رويے کا 
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 تبصرہ

  کو خوش آمديد ہنما گائيڈ ہے۔ ہم اس بارے ميں تبصريہ ہماری اس سکيم کےلئے پہلی رہ

 کہتےہيں کہ يہ گائيڈ رہائشيوں کو سکيم کی وضاحت کرنےميں کتنی مدد گارثابت ہوئی ہے۔
 

 مزيد معلومات کےلئے
  ,Ascham Homes, Customer Services  آپ ہم سے مندرجہ ذيل پتے پرمل سکتےہيں:مالقات

869 Forest Road, Walthamstow, London, E17 4UH  

  تک5.00سے شام  9.00سوموار سے جمعہ صبح : اوقات کار

 يا

Ascham Homes, 16 Morris Avenue, Billericay, Essex, CM11 2JR  

  تک بجے11.00 سے9.00منگلواراورجمعرات کو صبح : اوقات کار
 

  ,Ascham Homes, Policy and Development Teamآپ ان کو لکه سکتےہيں  :لکهيں

869 Forest Road, Walthamstow, London, E17 4UH 
 

Uuk.org.aschamhomes.www : ہماری ويب سائٹ يہاں مالحظہ کريں:ويب سائٹ
 

 Uuk.org.aschamhomes@feedback: ہميں يہاں ای ميل کريں: ای ميل
 

 سے شام 8.00ہ صبح  پررابطہ کريں ۔  الئنيں سوموار سے جمع4197 496 0208 سے Ascham Direct: ٹيلی فون

  کا حوالہ ديں۔AH 192  اور1750 527 0208:  تک ُکهلی ہوتی ہيں۔ منی کام 8.00
 

 

 

 
 

 ُمہيا شدہ انڈکشن لوپ                      وہيل چئير کےلئے قابل رسائی    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اس رہنما گائيڈ کےمشموالت صرف عام معلومات کےلئےہيں۔
  اگرآپ اپنی ذاتی صورتحال کےبارےميں کوئی تشويش

  رکهتےہيں، توآپ کوکسی ساليسيٹر، سٹيزنزايڈوائس بيور 
 يا ديگرسند يافتہ قانونی مشيران سےآزاد قانونی مدد

  حاصل کرنےکی تجويزدی جاتی ہے۔
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