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আপনার অিধকারগিল জানুন: ে�েটর অথর্ সাহাযয্ �া� আবাসেনর আেবদেনর জনয্
িনউ ইয়কর্ ে�েটর ে�িডট নীিত
েকানও আবাসন �দানকারী/বািড়ওয়ালা েকবল আপনার ে�িডট ে�ার বা ইিতহােসর িভিত্তেত িনেজ েথেক
ে�েটর অথর্ সাহাযয্ �া� আবাসেনর আেবদন �তয্াখয্ান করেত পারেব না। যিদ আপনার ে�িডট ে�ার কম
হয় অথবা েনেগিটভ ে�িডেটর ইিতহাস থােক, তাহেল উ� তেথয্র বয্াখয্া �দান বা খ�ন করার
জনয্ অিতির� তথয্ আপনােক অিত অবশয্ই �দান করেত হেব।
নীিতিট কী?
•

আপনার ে�িডট ে�ার বা ে�িডট ইিতহােসর িভিত্তেত আপনােক �তয্াখয্ান করা যােব না যিদ:
o আপনার FICO ে�িডট ে�ার 580 বা তার েবিশ হয় (অথবা আপিন গৃহহীন হেল 500),
o আপনার সীিমত অথবা অবা�ব ে�িডট ইিতহাস থােক,

o ঘর ভাড়া ভতুর্ িক েথেক আপনার সম� ভাড়া আেস,

o আপনার ে�িডট ে�ার বা ে�িডট ইিতহােসর ফলাফল মিহলার উপের অতয্াচােরর(Violence
Against Women Act, VAWA)-কারেণ হয় (েযমন গাহর্ �য্ সিহংসতা, িপছু েনয়া বা
হয়রািন), অথবা
o আপনার েদউিলয়া বা ঋণ বািক আেছ িক� গত 12 মাস সমেয় ঘর ভাড়া �দােনর �মাণ
িদেয়েছন।

•

আপনার এর িভিত্তেত �তয্াখয্ান করা যােব না:
o িচিকৎসা ঋণ বা �ু েড� েলােনর ধার।

o 1 বছর আেগ েদউিলয়া হেয় েগেছন

o $5,000 এর কম ঋেণর বেকয়া আেছ

o উে�দ বা আবাসন আদালেতর ইিতহাস।

o সীিমত বা ভাড়া না েদয়ার বা ে�িডেটর ইিতহাস
আমার অিধকারগেলা িক িক?
•

আপনার আেবদন �তয্াখয্ান করার আেগ, ে�িডট েনিতবাচক স�েকর্ বলা আেছ এমন পিরি�িতর
�মাণ েপশ করেত আপনােক অবশয্ই 14 িদন িদেত হেব।

•

আবাসন �দানকারী/বািড়ওয়ালােক অবশয্ই একিট �ত� মূলয্ায়ন করেত হেব, েযখােন িনরসন করার
তথয্ েনয়, েযমন ে�িডট িরেপােটর্ �িট এবং ��-েময়াদীর েবকার�/অসু�তার সময় িবেবচনা করেত
হেব।
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যিদ আপনােক �তয্াখয্ান করা হয়, তাহেল আপনােক তার কারণ জানােত হেব এবং আপনার ে�িডট
িরেপােটর্র কিপ �দান করেত হেব।

এখােন আরও তথয্ পান: https://hcr.ny.gov/FEHO-Credit-Policy-Guide
যিদ আপিন অপরােধর েদাষী হন বা ে��ার হন তাহেল ে�েটর অথর্ সাহাযয্ �দত্ত আবাসেনর জনয্ আেবদন
করার সময় আপনার অিধকার এবং িনরাপত্তা আেছ। এখােন আরও জানুন: hcr.ny.gov/fair-housing.
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