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   (Resilient Roofing Rebate)چھوٹ  کے کام میں  دار چھتلچک

 فارمکے لئےکی درخواست  

 

 )ایککا انتخابکریں(ہے یجا رہ ید مدرجہ ذیل کے لئے  درخواست: 1مرحلہ 

 اور جانیں کہ کس آپشن کے لیے اپلائی کرنا ہے۔اپنی اہلیت کی جانچ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں 

 -A  دنوں کے لیے آپ کی جائیداد کے لیے چھوٹ  90مشروط پیشگی منظوری )پروگرام کی تعمیل میں چھت کی تبدیلی کے زیر التواء

 کے فنڈز رکھنے کی درخواست(

-B ا( کسیچھوٹAARA  یاARCA  کے ذریعے ممبر کنٹریکٹر   )مکمل چھت کی تبدیلی کے بعد 

 -C  کسی جو کہ   چھوٹ اور معائنے کی لاگت )مکمل چھت کی تبدیلیAARA  یاARCA   کے بعد اور نہیں کی گئی،  اس   ممبر کے ذریعہAARA  یا

ARCA  )انسپکٹر کے ذریعہ قابل قبول معائنہ کے بعد 

 

 : پراپرٹی کی معلومات2مرحلہ 

 کی قسم ٹی پراپر 

      سنگل فیملی     سیمی ڈیٹیچڈ ((Semi – 

detached (پہلوبہ پہلو)  ڈوپلیکس 

 کام کا دائرہ کار 

 کی پوری چھت کی تبدیلی     گھر 

  

 : رول نمبر ٹیکس پراپرٹی

 )ل کریںکاکو 311اگر معلوم نہیں تو (

 yyyy-mm-ddچھت کی تبدیلی کی تاریخ: 

 یا

 تک طے شدہ نہیں )صرف مشروط پیشگی منظوری کی درخواستوں کے لیے(ابھی 

 

 

   yyyy-mm-dd    تاریخ:    

 پوسٹل کوڈ: پراپرٹی کا پتہ: 

 کی معلوماتگزار درخواست 

 : (آخری نامخاندانی نام ) :امن)پہلا (دیا ہوا 

 ای میل ایڈریس: فون نمبر: 

 )اگر مندرجہ بالا سے مختلف ہیں(پراپرٹی کے مالک کی معلومات

 : م(آخری ناخاندانی نام ) :امن)پہلا (دیا ہوا 

 ای میل ایڈریس: فون نمبر: 
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 کی تفصیلات (Resilient Roofing Installation): لچکدار چھت سازی کی تنصیب  3مرحلہ 

 ٹھیکیدار/کمپنی:چھت سازی کا 

 ای

یک یمنظور یشگی )صرف مشروط پ ہے ایگ ا یک ںینہ  نیتع  
 ( ےی درخواستوں کے ل

 کا ممبر ہے: مندرجہ ذیل ،ٹھیکیدار / انسٹالر

ال( برٹا الائیڈ روفنگ ایسوسی ایشنAARA) 

ا( لبرٹا روفنگ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشنARCA ) 

 مینوفیکچرر  ، کرنے کے لیے  تنصیب کرنے والا ٹھیکیدار اس پروڈکٹ کو کام

 سے تصدیق شدہ ہے۔ 

 

: چھت سازی کا مواد  

 o اسفالٹ ِشنگل

oٹائل یمٹی ک 

o کنکریٹ ٹائل 

 o دھات

 o پلاسٹک/پولیمر/کمپوزٹ

 o ری سائیکل شدہ ربڑ

o ___________ دیگر 

 

 پروڈکٹ مینوفیکچرر: 

 

 

 اثر کی درجہ بندی: 

 

UL2218 ( ٹیڈ)انڈر رائٹرز لیبارٹریز انکارپوری 

 

FM4473  ( ایپرو ولسمیوچوئل    )فیکٹری 

 )کی تعمیل کرتی ہے چیک لسٹ کی( )ریزیلیئنٹ روفننگ انسٹالیشن لچکدار چھتوں کی تنصیبتنصیب )یا منصوبہ بند تبدیلی: 

  قوںیطر نیبہتر متعین شدہ کے  یساز  چھت شدہ طے عہی( کے ذر ARCA) شنی ا یسوسی ا کٹرزیکنٹر روفنگ البرٹا ای(  AARA) شنیا  یسوسیا  روفنگ ڈی البرٹا االئ
 کئے جائیں  کے ساتھ استعمال  اراتیاور مع

 ۔ںیکر  لیتبد/کریں مرمت یچادر ک یضرورت کے مطابق خراب شدہ چھت ک ں،ی چھت کے پرانے ڈھانچے کو ہٹا د •

 (یجھل یہوئ یمکمل طور پر چپک ای ئی سلاشدہ  پی)ٹںیپر انسٹال کر  کیڈ  تھڈیصاف، خشک، اور مکمل طور پر مہر بند ش •

 کا استعمال  )منٹی انڈر ل (پیڈ مسلسل ،شروع سے آخر تک •

 ں یہ کے مطابق FM4473 ای UL2218 جو  پنگیشنگلز اور ک سےیج -درجہ بند چھت کا نظام  4کلاس  •

  ا،ی، اکیا جا سکےئوں کے خلاف ڈبل سیل فراہم ہوا   کا استعمال تاکہ  ِشنگلزاسٹارٹر پر  پر  (rake edges)ریک  ایجز، (eaves)ایوز •

 ہے  ایگ  ایک انیب عہیکے ذر  کچررینوفیکہ م سایج گریبصورت د

 ہے ایگ  ایک انیب  عہیکے ذر   کچررینوفیکہ م سایج ایِشنگل  یف کیل چھ •

 ۔ ںیکر  لیاور تبد ںی خراب شدہ ڈرپ کناروں کو ہٹائ •

 ۔ںیفلاشنگز انسٹال کر  یلیضرورت کے مطابق و  •

 ۔ ںیڈھال لگائ یک ینچلے ڈرپ کناروں پر برف اور پان •
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)صرف اس صورت میں درکار ہے جب 'چھوٹ اور معائنہ کی لاگت' کے لیے   : تیسرے فریق کی چھت کے معائنے کی تفصیلات4مرحلہ 

 درخواست دے رہے ہوں(

 کا رکن ہے:  مندرجہ ذیل  انسپکٹر  : انسپیکٹر

روفنگ ایسوسی ایشن الائڈ البرٹاAlberta Allied Roofing Association)  

(ARCA)( 

 البرٹا روفنگ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن)Alberta Roofing Contractors 

Association)(ARCA)( 

 

 : معاون دستاویزات اپ لوڈ کریں۔5مرحلہ 

 براہ کرم مطلوبہ معلومات اپ لوڈ کریں: 

 ًمثلا( مدوارلچکدار چھت کی خریداری کا ثبوت(itemized))رسیدجس میں صفر بیلنس ظاہر ہو( 

 ،صرف اس صورت میں لاگو ہوتا ہے جب آپشن(تی ہو،تنصیب کی تعمیل کی تصدیق کر جوچھت کے معائنے کی رپورٹ C  1کو مرحلہ  

 )میں منتخب کیا گیا ہو

صرف اس صورت میں لاگو ہوتا ہے جب آپشن(خریداری کا چھت کے معائنہ کا ثبوت C  میں منتخب کیا گیا ہو 1کو مرحلہ( 

   2021    جمع لیے  میں  کے  درخواستوں  تمام  گئی  کی   2020کرائی  طرح  اسی  )یا  کلیم  انشورنس  کے  نقصان  والے  ہونے  سے  اولوں  کے 

 دستاویزات( کا ریکارڈ درکار ہے۔

 ۔ہوئے تھےکے درمیان  2021،  مئی 31سے    2020جون،  13کے لیے درکار ہے جو  وںتبدیلیان  تک، یہ صرف چھت کی  2022 ،جنوری1

 

 درخواست گزار کا اعلان: 

اس درخواست کے جمع کرانے کے سلسلے میں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں پارسل کا مالک ہوں، پارسل کے مالک کا مجاز ایجنٹ ہوں، یا  

مع پارسل میں قانونی یا مساوی دلچسپی رکھنے والا دوسرا فرد ہوں۔ اس کے علاوہ، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس درخواست کے ساتھ ج

  نا   پر  ایڈمنسٹریٹر کی صوابدید  ہیں۔ صحیحکرائی گئی تمام معلومات، بشمول دستاویزات میں دکھائی گئی معلومات، درست اور 

 ہیں۔  رد کی جا سکتی یا  درخواستیں منسوخ   غیر فعال  یا  مکمل

ہوں۔   کرتا  اتفاق   سے خط و کتابت حاصل کرنے    ذریعے  کے  پیغام الیکٹرانک  درخواست سے متعلق   اس  میں 

 

( کے  c)33کے سیکشن  (Freedom of Information and Protection of Privacy Act)معلومات کی آزادی اور رازداری کے تحفظ کے ایکٹ   ،س فارم پر ذاتی معلومات۱

  کے لیے ضروری ہے۔    لگانے  (Resilient Roofing Rebate Program) لچکدار  چھت کے کام میں چھوٹ کے پروگرام اختیار کے تحت جمع کی جا رہی ہیں اور یہ 

زیادہ کے ٹیکس   پروگرام کی اہلیت کی تصدیق کے لیے معلومات کا اشتراک سٹی آف کیلگری کے متعلقہ محکموں کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایک سال سے 

سے موصول ہونے والی   (The City of Calgary)دا سٹی آف کیلگریبقایا جات والی کوئی بھی جائیداد چھوٹ کے لیے نا اہل ہو گی۔ معلومات کا استعمال

پروگرام   FOIP  پرپتے    800Macleod Trail SE Calgary, Albertaخدمات کے جاری جائزوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس پروگرام کے سلسلے میں

 ,PO Box 2100)یا ،پر 403- 268-5480(فون کے ذریعے  پر ای میل کے ذریعے caplngbldg@calgary.ایڈمنسٹریٹر برائے منصوبہ بندی اور ترقی سے کے

Station M, Calgary, AB T2P 2M5 استعمال کرنے یا   کے ذریعے اپنی ذاتی معلومات کے جمع کرنے،    آف کیلگری   دا سٹی کے  کر   رابطہ  کر پر لکھ  

 ۔  ، کرنے کے بارے میں سوالات پوچھ سکتے ہیں    انکشاف

 

کے  پر فون 403- 268-5311سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے  (Resilient Roofing Rebate Program) لچکدار  چھت کے کام میں چھوٹ کے پروگرام 

پر میونسپل بلڈنگ کی تیسری منزل پر  Macleod Trail SE 800   کے ذریعے یا (chat) راست چیٹ  براہ    پر Calgary.ca/livechat   یا   ذریعے

 سے رابطہ کریں۔ (Planning Services Centre)پلاننگ سروسز سینٹر )ان پرسن(  طور پر شخصی 


