
   

 

 
 

 درخواست دہنده کی معلومات
 

 

 پاتهوے ہوم کے درخواست دہنده کا نام: __________________________________________
 _______________________ کا کيس نمبر: CARES____________ ____________نقد امداد کا کيس نمبر: _________________

  _____________________________________________________________________________________پناه گاه کا نام: 
 __________ زپ: ________________بورو: _________ ____________ يونٹ #: _______________________ پناه گاه کا پتہ:

 

 درخواست دہنده کے گهرانے کی معلومات

 ميزبان رہائش کی معلومات
 

 امداد کا کيس نمبر (اگر قابل اطالق ہو): _______________ بنيادی مکين کا نام: نقد
___________________________________ اپارڻمنٹ #: ___ بورو: __________ زپ: _______ بيڈروم کا # :___     ميزبان رہائش کا پتہ:

 نہيں    )؟      ہاں  NYCHA،Sec 8 ،FEPS ،SEPSکيا رہائش گاه سبسڈی يافتہ گهر ہے (جيسے، 
 موجوده مکينوں کا #: ____    

 نہيں    ہاں       شده ہے؟کيا رہائش گاه کرايہ مستحکم شده يا کرايہ کنڻرول 
رہائش گاه کے ليے بنيادی مکين کے ماہانہ ادائيگی  :پر بنيادی مکينوں اور کرايہ مستحکم شده يا کرايہ کنڻرول شده اپارڻمنٹ کے بنيادی مکينوں کے ليے CAصرف 

 $کی ذمہ داری: _________
 ميزبان فيملی کی معلومات 

بنيادی مکين سے  آخری نام پہال نام 
 رشتہ

تاريخ پيدائش  جنس 
 (مہينہ/دن/سال)

کمرے کی تفصيل 
 )BR 2، LR(جيسے، 

کی قسم (جيسے،  بستر
 رانی، ہوادار توشک)

     خود   .1
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        

 

 مطلوبہ دستاويزات
 

 ميں نے اپنی درخواست کے ساته مندرجہ ذيل ضروری دستاويزات کو غور کرنے کے ليے منسلک کر ديا ہے: 
 پروگرام کے درخواست دہنده کی مفاہمت کا بيان        
 بنيادی مکين کی ملکيت يا کرايہ داری کا ثبوت؛ بنيادی مکين کا بيان، بشمول:            

 ؛ اورW9فارم  IRSمکمل شده   
  ACS کليرنس اور معلومات کے جاری کرنے کے ليے ميزبان فيملی کا اجازت نامہ 

 
 

 تصديق
 

 ق ميں جهوڻی گواہی کی سزا کے تحت اعالن کرتا ہوں کہ اس درخواست کے ساته جمع کرده تمام دستاويزات اور بيانات ميرے بہترين علم کے مطاب
 درست اور مکمل ہيں۔ ميں تصديق کرتا ہوں کہ اس درخواست پر دستخط کر کے ميں اپنے ذريعہ جمع کرده معلومات کی توثيق وتصديق کرنے اور 

  هوے ہوم پروگرام کے ليے ميری اہليت کا تعين کرنے کے ليے نيوريارک سڻی کے محکمہ برائے سماجی خدمات / انسانی وسائل ايڈمنسڻريشنپات
)New York City Department of Social Services / Human Resources Administration(  سڻی کے بے گهر افراد  نيويارکاور 

 کی طرف سے کی جانے والی تحقيقات سے اتفاق کرتا ہوں۔   (New York City Department of Homeless Services)کی خدمات کے محکمہ
    ___________________                  ____________________         ____________________________ 

 فون نمبر                  تاريخ                                                 درخواست دہنده کا دستخط                                    
 

 مندرجہ ذيل سيکشن نہ بهريں: –صرف سرکاری استعمال کے ليے 
 

 مختصر دستخط: پاتهوے ہوم کی درخواست #: درخواست موصول ہوئی:
 

 تاريخ پيدائش (مہينہ/دن/سال) جنس  درخواست دہنده سے رشتہ آخری نام پہال نام 
   خود   .1
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

  پاتهوے ہوم
 پروگرام کی درخواست

 


