
Where We Live NYC ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ, NYC ਹਾਊਸਿੰਗ  
ਅਥੌਸਿਟੀ (NYC Department  
of Housing, NYCHA),ਦੇ  
ਿਸਹਯੋਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹਿੋ ਨੇੜਲੇ  
ਿਿਕਾਿੀ ਿਸਹਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਲਕੇ  
NYC ਹਾਊਸਿੰਗ ਿੁਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ 
ਸਵਭਾਗ (Housing Preservation 
and Development, HPD)  
ਕਿਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਸਹਿ ਹੈਿਟਿ ਿਟ੍ੀਟ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਾ-
ਅਧਾਿਤ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ  
ਕਿ ਸਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਿੇ ਹਲਸਕਆਂ  
ਦੇ ਵਾਿੀਆਂ ਨਾਲ Where We Live 
NYC ਭਾਈਚਾਿਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਸਲਜਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਿਸਹਯੋਗੀਆਂ ਸਵੱਚ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

Ali Forney Center
Arab American Association NY
Asian Americans for Equality
Banana Kelly Community 
Improvement Association 
Brooklyn Center for 
Independence of the Disabled
Center for Court Innovation
Center for Independence of 
the Disabled NY
Chhaya CDC
Fifth Avenue Committee
Make the Road New York
Neighbors Together
SAGE Advocacy & Services  
for LGBT Elders
Sapna NYC

ਟੀਿ ਬਾਿੇਇਹ ਸਕਵੇਂ ਕੰਿ ਕਿਦਾ ਹੈ

Where We Live NYC ਸਨਿਪੱਿ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ 
ਥਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ, ਅਲਸਹਦਗੀ ਦਾ ਿਾਹਿਣਾ 
ਕਿਨ ਅਤੇ ਿਭ ਨੰੂ ਬਿਾਬਿ ਿੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਿਵਾਈ 
ਕਿਨ ਨੰੂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਿ ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਹਯੋਗ ੀ, ਸ਼ਸਹਿ 
ਅਧਾਿਤ ਪ੍ਸਕਸਿਆ ਹ।ੈ

ਸਨਊਯਾਿਕ ਸ਼ਸਹਿ ਸਬਹਤਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਿਿਝਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 
ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਲ ਕੇ ਕਿੰ ਕਿ ਸਿਹਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਫਾਇਤੀ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ 
ਲਈ ਅਲਸਹਦਗੀ ਅਤੇ ਪੱਿਪਾਤ ਸਜਹੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਿਾਡੀ ਿੋਜਾਨਾ ਦੀ ਸਜੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਕਵੇਂ 
ਅਿਿ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਸਿਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ 
ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਸਵੱਚ ਸਲਆਉਣ ਯੋਗ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਸਵਕਸਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਕਿਾਂਗੇ ਜੋ 
ਿਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਹਤਿ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਨਊਯਾਿਕ ਸ਼ਸਹਿ ਵੱਲ ਸਲਜਾਣਗੇ।

ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼

ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੋ
Where We Live NYC ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜਹੇ ਸਨਊਯਾਿਕ ਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਤ ੇਸਨਿਭਿ 
ਕਿਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੱ ਿੁਣੀ ਜਾਵੇ!

ਨਵੀਨਤਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਿਦੇ ਿਸਹਣ ਲਈ ਿਾਡੀ ਿੇਲ 
ਿੂਚੀ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੋ

ਪਤਾ ਕਿੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਸਕੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਿੇ 
ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਅਗਵਾਈ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਕਿ ਜਨਤਕ 
ਵਿਕਸ਼ਾਪ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ

ਸਨਿਪੱਿ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਿੁਹੱਈਆ 
ਕਿਾਉਣ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 
ਿਿੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਿ 
ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਂਝੇ ਕਿੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਗਠਨ ਸਨਿਪਿੱ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ 
ਿਹੱੁਈਆ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹੱਤਧਾਿਕਾ ਂਦ ੇਿਿਹੂ 
ਸਵਚੱ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਿੰਪਿਕ ਕਿੋ: 
WhereWeLiveNYC@hpd.nyc.gov

ਇਿ ‘ਤੇ ਜਾਓ: nyc.gov/WhereWeLive   ਿਾਝਂਾ ਕਿੋ: #WhereWeLiveNYC

ਜਨਤਕ ਵਿਕਸ਼ਾਪਾਂ
ਪਤਝੜ 2018 - ਿੱਿਿ 2019

ਸਨਿਪੱਿ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ ਬਾਿੇ  
ਵਧੇਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ, ਿਬੰਧਤ ਪ੍ਸਕਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ  

ਜਾਣੂ ਕਿਾਉਣ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ  
ਸਵਚਾਿ ਿੱਿਣ ਦਾ ਿਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਸਤਆਿ ਕਿਨ  

ਲਈ ਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ੋਗਿਾਿ।

ਿਿਕਾਿੀ 
ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ

ਬਿੰਤ 2018 - ਪਤਝੜ 2019
ਿਿਕਾਿੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਿਸਹਯੋਗ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ  

ਿੂਝਵਾਨ, ਿੁਿਸਕਨ ਅਤੇ ਅਿਿਦਾਿ ਹੋਣ।

ਭਾਈਚਾਿੇ ਨਾਲ 
ਗੁਫ਼ਤਗੂ

ਿੱਿਿ - ਪਤਝੜ 2019
ਪੰਜੇ ਹਲਸਕਆਂ ਦੇ ਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਿਨ ਲਈ 
ਭਾਈਚਾਿਾ-ਅਧਾਿਤ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ  

ਸਵੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂਸਨਿਪੱਿ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ  
ਥਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਸਹੱਤਧਾਿਕ ਿਿੂਹ

ਬਿੰਤ 2018 - ਪਤਝੜ 2019
ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਿ ਿਾਂਝੇ ਕਿਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ,  
ਿੋਜਕਾਿਾਂ, ਿੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿੇ  

ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿੌਕਾ

ਅੰਕਸੜਆਂ  
ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਬਿੰਤ 2018 - ਪਤਝੜ 2019

ਸਨਿਪੱਿ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ ਸਵੱਚ  
ਸ਼ਸਹਿ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਿੱਸਿਆਵਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 

ਤਿ੍ਾ ਂਿਿਝਣ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਿਨ ਲਈ  
ਸਵਆਪਕ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸ਼ਸਹਿ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਦਾ ਹੈ
ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਿਨਾ ਜੋ ਪੱਿਪਾਤ ਦੇ ਸਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਿੌਕੇ ਸਿਲਣ ਸਵੱਚ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਿੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬਹਤਿ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ 

ਭਸਿਆ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

where we live   
nyc ਸਿਪਿੋਟ
ਿਿੜਾ: ਗਿਿੀਆਂ 2019

ਜਨਤੱਕ ਿੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ

ਅਸੰਤਿ ਿੂਪ: ਪਤਝੜ 2019
ਿੰਘੀ ਿਿਕਾਿ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ  

ਸਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਤੀ ਗਈ



ਸਕਫਾਇਤੀ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ  
ਿਹੱੁਈਆ ਕਿਾਉਣਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਸਨਊਯਾਿਕ ਸ਼ਸਹਿ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਿ ਸਵੱਚ ਸਨਿਪੱਿ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਸਤਹਾਿ ਬਹੁਤ 
ਪੁਿਾਣਾ ਹੈ। Where We Live NYC ਿਾਹੀਂ, ਸ਼ਸਹਿ ਪੱਿਪਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਿੌਕੇ ਸਿਲਣ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿੁਸ਼ਕਲਾਂ 
ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬਹਤਿ ਅਤੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਭਸਿਆ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਿਪਿੱ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਸਧਆਏ ਸਵਕਸਿਤ ਕਿਨ ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਿ ਸਿਹਾ ਹੈ।

ਫੇਅਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ THE FAIR HOUSING 
ACT (1968) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਅਧਾਿਾਂ ਕਾਿਨ 
ਹੋ ਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਪਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੱਸਿਆ ਕਿਦਾ ਹੈ, 
ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਘਿ ਸਕਿਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਿਿੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 
ਘਿ ਲਈ ਕਿਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ:
• ਨਿਲ
• ਿੰਗ
• ਕੌਿੀਅਤ
• ਧਿਿ

• ਸਲੰਗ
• ਅਪਾਹਜਤਾ
• ਪਸਿਵਾਿਕ ਿਸਥਤੀ

1.
ਸਨਊਯਾਿਕ ਿਾਜ ਅਤੇ ਸਨਊਯਾਿਕ ਸ਼ਸਹਿ ਦੇ ਿਨੱੁਿੀ 
 ਹੱਕਾਂ ਿਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਸਵੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ  
ਵਾਧੂ ਿੁਿੱਸਿਆ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ:

• ਉਿਿ
• ਨਾਗਸਿਕਤਾ
•  ਜਾਇਜ ਨੌਕਿੀ ਜਾਂ ਕਿਾਈ ਦੇ ਿ੍ੋਤ
•  ਸਲੰਗ, ਸਲੰਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਸਲੰਗ ਿਿੀਕਿਨ
•  ਸਵਆਹ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਿਸਥਤੀ
•  ਵਿਤਿਾਨ ਸਵੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਭਸਵੱਿ ਸਵੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਨ  

ਦੀ ਯੋਜਨਾ
• ਸਜਨਿੀ ਝੁਕਾਅ
•  ਘਿੇਲੂ ਸਹੰਿਾ, ਸਜਨਿੀ ਸਹੰਿਾ, ਜਾਂ ਸਪੱਛਾ  

ਕਿਨ ਸਜਹੀ ਸਹੰਿਾ ਤੋਂ ਬੱਚਕੇ ਸਨਕਲਣ  
ਦਾ ਅਨੁਭਵ

• ਫੌਜ ਸਵੱਚ ਿੇਵਾ

2.

ਫੇਅਿ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਸਕਫਾਇਤੀ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣਾ) ਕਾਨੂੰਨ ਿੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਹਿਾਂ 
ਲਈ ਸਨਿਪਿੱ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣ 
ਦੀ ਪ੍ਸਕਸਿਆ ਨੂੰ ਿਕਾਿਾਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 
ਸਲਜਾਣਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫ਼ਿਿਾਨ Where 
We Live NYC ਦਾ ਪ੍ੇਿਨਾ ਿ੍ੋਤ ਹੈ। ਇਿ 
ਉਪਿਾਲੇ ਿਾਹੀਂ, ਅਿੀਂ ਅਲਸਹਦਗੀ ਦਾ ਿਾਹਿਣਾ 
ਕਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦਿ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਿੰਤੁਲਤ ਪ੍ਿਤਾਵ ਿਾਹੀਂ ਬਾਿਬਿ ਿੌਕੇ ਨਾ ਸਿਲਣ 
ਦੀ ਿਿੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ:

•  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੰਦ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਸਵੱਚ 
ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿੌਜੂਦਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਸਵਿੇ 
ਿਸਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਦਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•  ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਸਵੱਚ ਸਨਿਪਿੱ ਹੋ ਕੇ ਸਨਵੇਸ਼ 
ਕਿਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ 
ਸਕ ਿਾਿੇ ਭਾਈਚਾਸਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਿ੍ੋਤ ਹਨ।

3.

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਸਜੱਥੇ ਿਸਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਸਵੱਚ 
ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਿਨ ਅਤੇ ਿਿਤੀ ਥਾਂ ਭਾਲ ਿਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਿਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਸਜਹਾ ਕੋਈ 
ਸਵਕਲਪ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਿ੍ੋਤ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਿਨ ਹਨ?

ਕੀ ਭਿੋਿੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਸਵਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ੍ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਿੁਿੱਸਿਅਤ, ਤੰਦਿੁਿਤ ਅਤੇ ਿੁਸਵਧਾਜਨਕ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਭਸਿਆ 
ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਗਵਾਿ ਹੈ?

ਸਨਿਪੱਿ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਥਾਂ 
ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਾਉਣਾ 
ਿਹੱਤਵਪੂਿਨ ਸਕਉਂ ਹੈ?
ਿਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਿਾਿੇ 
ਸਨਊਯਾਿਕ ਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ 
ਇਸਤਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਿੌਜੂਦਾ ਿਿੇਂ  
ਦੇ ਅਸਨਆਂਵਾਂ ਕਿਕੇ ਿਾਡੇ  
ਸ਼ਸਹਿ ਵੱਲੋਂ  ਸਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿੌਕੇ 
ਬਿਾਬਿੀ ਦੇ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਸਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਜਿ ਦਾ ਿੰਗ 
ਅਧਾਿਤ ਭਾਈਚਾਿੇ ਤੇ ਿਾਿ 
ਅਿਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।


