Austin Code Department
آسٹن کا ضابطہ یہ یقینی بناتا ہے کہ سٹی کوڈ اور آرڈینینس پورا کیے گئے ہیں۔ ہم زمینوں اور گھروں کے محفوظ ،صحتمند ،اور قانونی
استعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم خطرناک اور غیر معیاری حاالت کی نشاندہی کرکے اور کم سے کم معیار پر پورا اترنے کو یقینی
بناتے ہوئے اسے کرتے ہیں۔

خدمات
ضابطے کی خالف ورزی کی رپورٹ کریں
 3-1-1پر کال کرکے یا آن الئن رپورٹ جمع کرکےضابطے کی خالف ورزی کی رپورٹ کریں۔ ضابطے کے متعلق مزید معلومات کے
لیے ،براہ کرم عام ضابطے کی خالف ورزیوں کی فہرست سے رجوع کریں۔

ضابطے کی شکایت کے معامالت تالش کریں
 Citizen Connectسے پتہ جات ،کیس نمبر یا متعدد خطے کی فلٹرز کے اعتبار سے شکایت کے معامالت کو تالش کیا جا سکتا ہے۔

 Code Connectسے رابطہ کریں
ایک تجربہ کار سہولت کار سے بات کریں جو عام ضابطے کے سواالت میں آپ کی مدد کرسکتا ہو ،وسائل کی رہنمائی فراہم کرے اور
آپ کے موجودہ معامالت پر تازہ کاری دے

اپنی ادارہ جاتی سماعت میں حاضر ہوں
اگر آپ کے پاس بغیر ریکارڈ شدہ ضابطے کی خالف ورزی ہو ،تو آپ ادارہ جاتی سماعت کے لیے تحریری حوالہ موصول کر سکتے
ہیں۔ آپ کو سماعت کے موقع پر حاضر ہونا ضروری ہے اور ادارجہ جاتی حوالہ میں طے شدہ تاریخ پر ایسا کرنا ضروری ہے۔

رینٹل رجسٹریشن میں پراپرٹیز
کرایہ کا اندراج پروگرام متعدد ضابطے کی خالف ورزیوں والی پراپرٹیز کے لیے ہے۔

الئسنسز
قلیل مدتی رینٹل الئسنس کے لیے درخواست دیں
) Short-Term Rentals (STRsکے مالکان سے مطلوب ہے کہ وہ ساالنہ طور پر آپریٹنگ الئسنس حاصل کریں۔ یہ قانون ان تمام
پراپرٹیز(بشمول کمروں اور گیسٹ ہاؤسز) پر الگو ہوتا ہے جن کو 03دن سے کم کے لیے لگاتار دنوں تک کرایہ پر دیا جاتا ہے۔

 s ei L reiP H eiavirPحاصل کریں
تمام نجی ہالرز جو فیس کے بدلے شہر آسٹن کے اندر فضلہ ،ری سائیکلنگ ،اور/یا آرگنک /کمپوسٹ جمع کرتے ہیں ،ان کو ہٹا دیتے ہیں
یا نقل و حمل کرتے ہیں ،ان کو  Private Hauler Licenseحاصل کرنا ضروری ہے۔

روم/بورڈنگ ہاؤس الئسنس حاصل کریں
کمرشیل یا رہائشی امالک میں کمرہ یا بورڈنگ ہاؤس چالنے کے لیے الئسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔

