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 پاتهوے ہوم پروگرام
 گاہکوں کے ليے حقائق نامہ 

 
 

 پاتهوے ہوم پروگرام کيا ہے؟
 پناه گاهدوستوں يا فيملی کے ارکان ("ميزبان فيملی") کے ساته منتقل ہو کر  افراد کوپاتهوے ہوم ايک ايسا پروگرام ہے جو فيملی اور 

پناه مہينوں تک آپ کی ميزبان فيملی کو ماہانہ ادائيگی فراہم کر کے جلد از جلد  12سے باہر منتقل ہونے کے قابل بناتا ہے۔ پاتهوے ہوم 
ے۔ پروگرام ان سبهی اہل خاندانوں يا افراد کے ليے کهال ہوا ہے جو سے واپس کميونڻی ميں منتقل ہونے ميں آپ کی مدد کر سکتا ہ گاه

 دنوں تک ره چکے ہوں۔ 90ميں کم از کم  پناه گاه
 

$ تک کی ماہانہ ادائيگی فراہم کرتا 1800$ يا 1500$، 1200**پروگرام آپ کے گهرانے کے سائز کے اعتبار سے ميزبان فيملی کو 
 $ کا ايک گفٹ کارڈ بهی حاصل کريں گے۔**500آپ اور آپ کی ميزبان فيملی  ہے۔

 
 ميں کيسے درخواست دوں؟

آپ کو پروگرام ميں شرکت کرنے کے ليے ايک اہل رہائش گاه اور ميزبان فيملی کی شناخت کرنے سميت ايک درخواست کو مکمل 
رنے کے ليے کاغذی کرنا ضروری ہے۔ آپ کے ذريعہ شناخت کرده ميزبان فيملی کو بهی آپ کی درخواست کے ساته شامل ک

کارروائی کو ممکل کرنا ضروری ہے۔ آپ کا کيس مينيجر، ہاؤسنگ کا ماہر، يا سماجی کارکن درخوست کو مکمل کرنے اور 
آپ کو  DHSاور  HRAضروری دستاويزات کو جمع کرنے ميں آپ کی مدد کريں گے۔ آپ کی درخواست کو جمع کرنے کے بعد، 

 مطلع کريں گے اگر کسی اضافی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔
 

HRA  اورDHS :مندرجہ ذيل عوامل کی بنياد پر اہليت کا تعين کريں گے 
 

کا ريفرل  SEPSيا  CITYFEPSآپ کے پاس  ياپناه گاه ميں ره رہے ہيں  DHSيا اس سے زياده دنوں سے  90آپ فی الحال  •
 موجود ہے۔ 

 سے زياده نہيں ہے۔ %200گهريلو آمدنی وفاقی غربت کی سطح کے آپ کی کل  •
 آپ کے پاس ايک فعال يا واحد مسئلے کی نقد امداد ہے۔ •
 آپ نے ايک اہل رہائش گاه اور ميزبان فيملی کی شناخت کی ہے (رہائش گاه کے تقاضوں کو ذيل ميں مالحظہ کريں)۔ •

 
دنوں کے اندر پناه گاه کے ليے دوباره درخواست دی  10کے اپنے آخری قيام سے  يا اس سے زياده دنوں 90پناه گاه ميں اگر آپ نے 

 ميں رہتے ہوں۔  پناه گاهان تقاضوں کی چهوٹ دے سکتے ہيں کہ آپ فی الحال  DHSاور  HRAہے، تو 
 

ہونے کے ليے سڻی  کے ليے اہل ہيں تب بهی آپ اپنے ذاتی اپارڻمنٹ ميں منتقل SEPS، يا  LINC،CITYFEPS**اگر آپ فی الحال 
کی کرايہ داری کی معاونت کے اہل ہوں گے اگرچہ آپ فيملی يا دوستوں کے ساته شامل ہونے کے ليے ابهی پناه گاه کو چهوڑ ديں 

 اگر آپ اہليت کے معيار کو پورا کرنا جاری رکهتے ہيں۔**
 

 اس رہائش گاه کے کيا تقاضے ہيں جس ميں ميں منتقل ہونا چاہتا ہوں؟
کے ان گهرانوں کے ليے دستياب ہے جو ميزبان فيملی کے ساته منتقل ہو رہے ہيں۔ آپ جس رہائش گاه ميں  پناه گاهپروگرام صرف 

 منتقل ہو رہے ہيں اسے اور ميزبان فيملی کو مندرجہ ذيل سميت کچه تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے:
 

 الک (آپ کے دوست يا فيملی کے ارکان) کو شامل ہونا ضروری ہے۔ميزبان فيملی کو رہائش گاه کے بنيادی کرايہ دار يا م •
پناه گاه کے عملہ کے ذريعہ اس بات کی تصديق کرنے کے ليے رہائش گاه کی نگرانی کرنی ضروری ہے کہ وہاں صحت  •

 ہوگی۔ اور تحفظ کے کوئی مسائل نہيں ہيں اور يہ کہ اگر آپ منتقل ہوں گے تو رہائش گاه ميں بہت زياده بهيڑ نہيں
 

  



 ميں اور ميری ميزبان فيملی کيا ادائيگی وصول کريں گے؟
سڻی براه راست آپ کی ميزبان فيملی کو ماہانہ ادائيگی کرے گا۔ رقم آپ کے گهرانے کی سائز پر مبنی ہوگا جيسا کہ مندرجہ ذيل 

رکن) نقد امداد وصول کرتا ہے، تو رہائش گاه کے ليے تاہم، اگر بنيادی کرايہ دار (آپ کا دوست يا فيملی کا  چارٹ ميں دکهايا گيا ہے۔
سڻی کے ذريعہ ادا کرده رقم بنيادی کرايہ دار کی مجموعی ادائيگی کی ذمہ داری سے زياده نہيں ہو سکتی ہے جس ميں سے بنيادی 

 کرايہ دار يا مالک کی نقد امداد کے پناه گاه کا االؤنس کم کر ديا جائے گا۔
  

 $ کا ايک گفٹ کارڈ بهی حاصل کريں گے۔500ن فيملی آپ اور آپ کی ميزبا
 

 پاتهوے ہوم پروگرام کا چارٹ
 5+ 4يا  3 2يا  1 نقد امداد کے گهرانے کا سائز

 $1800 $1500 $1200 ميزبان کو ماہانہ ادائيگی *
ذکر کيا گيا ہے، يا جہاں ميزبان فيملی کی رہائش گاه  *ان پابنديوں سے مشروط جہاں بنيادی کرايہ دار يا مالک نقد امداد وصول کرتا ہے، جيسا کہ اوپر

 کرايہ مستحکم شده يا کرايہ کنڻرول شده ہے۔
 

اس دستاويز ميں معلومات پاتهوے ہوم پروگرام کا ايک عام جائزه فراہم کرتی ہے۔ اس کا مقصد پروگرام کے بارے ميں مکمل 
 تفصيالت فراہم کرنا نہيں ہے۔

 
 
 

 


