
 
  

 PATHWAY HOMEاألسئلة الشائعة بخصوص برنامج 
 

 "؟Pathway Home" هو برنامجما  .1
يوًما على األقل،  90األسر واألفراد الذين أقاموا في مأوى لمدة  هو برنامجهو برنامج تابع للمدينة ُيمكِّن  Pathway Homeبرنامج 

من البحث عن منزل خاص بهم أثناء إقامتهم مع العائلة أو األصدقاء  SEPSأو برنامج  CITYFEPSإحاالت لبرنامج  لديهمالذين  أو
 ("المضيفين"). ستقوم المدينة بإرسال مدفوعات شهرية إلى المضيف طوال مدة إقامة العميل في محل سكنه. 

 
 ؟Pathway Homeكيف أتقدم بطلب لالشتراك في برنامج  .2
 لتحصل على استمارة طلب. تحدث مع مسؤول الحالة الخاصة بك أو مختص اإلسكان  

 
 ؟ Pathway Homeهل يمكنني أن أتقدم بطلب لالشتراك في برنامج  لست مؤهالً لإلعانة النقدية. .3
. سوف يتوقف المبلغ الشهري الذي Pathway Homeما دام شخص من أسرتك يتلقى إعانة نقدية، يمكنك التقدم بطلب لالشتراك في  

 األسرة التي تحصل على اإلعانة النقدية. تتلقاه األسرة المضيفة لك على حجم
 

هل يمكنني التقدم لبرنامج  ؟SEPSأو  CITYFEPSأو إحالة لبرنامج  LINCماذا إذا كانت لدّي بالفعل قسيمة من برنامج  .4
Pathway Home  أم سأفقد قسيمتي؟ 

أهليتك  Pathway Home، فلن تفقد خالل مدة انضمامك لبرنامج SEPSأو  CITYFEPSأو  LINCإذا كنت مؤهالً حالًيا لبرنامج  
بمجرد إيجادك لشقة، قم بتحديد  لالنتقال إلى شقتك بمساعدة إيجارية من المدينة طالما أن متطلبات أهليتك للبرنامج ال زالت قائمة.

ضير األوراق الضرورية لالنتقال وفريق عمله الذي سيقوم بالتحقق من أهليتك وسيساعدك في تح HOMEBASEموعد مع برنامج 
 إلى شقتك الخاصة. 

 
 ؟Pathway Homeهل يمكنني أن أنتقل بمساعدة برنامج  .SEPSأو برنامج  CITYFEPSأو برنامج  LINCلست مشوالً بتغطية برنامج  .5
 . Pathway Homeيوًما على األقل أن يتقدم بطلب لالشتراك في برنامج  90يمكن ألي شخص أقام في مأوى لمدة  نعم. 

 
 ؟ Pathway Homeإسهام العميل في برنامج  هوما  .6
ال يوجد أي إسهام للعميل. إذا كنت مشترًكا في البرنامج، فسوف تتسلم إخطاًرا بخصوص مقدار مساهمتك الشهرية عندما تجد شقتك  

 الخاصة. 
 

 ؟ Pathway Homeهل أتلقى أي أموال من  .7
. باإلضافة إلى ذلك، سوف يتلقى مضيفك مدفوعات شهرية بناًء دوالر 500بطاقة هدايا بقيمة ؛ أنت ومضيفك، كل منكماسوف يتلقى 

المدفوعات لمدة تصل إلى  تدفعنقدية أم ال. سوف  مساعدة ما كان مضيفك يتلقى وإذاالحاصلة على اإلعانة النقدية  أسرتكعلى حجم 
 شهًرا. 12

 
 إعانة نقدية الذين ال يتلقون -المدفوعات الشهرية للمضيفين 

فرد واحد أو  حجم األسرة الحاصلة على اإلعانة النقدية
 أفراد أو أكثر 5 أفراد 4أو  3 فردان

 دوالر 1800 دوالر  1500 دوالر  1200 قيمة المدفوعات الشهرية
 
 

 إعانة نقدية الذين يتلقون -المدفوعات الشهرية للمضيفين 
ستقوم المدينة بدفع الفارق بين بدل المأوى للمضيف واإليجار الشهري اإللزامي. وسيختلف هذا المبلغ بالنسبة لكل عائلة مضيفة، 

 بحد أقصى المبالغ المذكورة أعاله. 
 .سوف تنطبق تحديدات إضافية إذا كان إيجار مسكن األسرة المستضيفة ثابت أو يتم التحكم فيه
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 متى سنتسلم بطاقات الهدايا الخاصة بنا؟  .8
. ستحتاج أنت ومضيفك HOMEBASE، سوف تتلقى خطاب إحالة لبرنامج Pathway Homeعندما تتسلم خطاب األهلية لبرنامج  

 . HOMEBASEإلى تحديد موعد لالستقبال األولي في مكتب برنامج 
 

 :HOMEBASEامج وتحتاج إلى إحضار الوثائق التالية إلى موعدك الخاص ببرن
 Pathway Homeإحالة برنامج  .أ 
 وثيقة تعريف هوية لكل فرد من أفراد األسرة .ب 
يوًما من موعد برنامج  30في األسرة (كعوب شيكات الراتب الحديثة بتاريخ إصدار خالل  يعملإثبات دخل لكل فرد  .ج 

HOMEBASE( 
 الخاص بك (بتاريخ إصدار خالل السنة السابقة). SSI/SSD، فقم بإحضار خطاب منح SSI/SSDإذا كنت تتلقى  .د 

 
 :HOMEBASEويحتاج مضيفك إلى إحضار الوثائق التالية إلى موعد برنامج 

 بها صورةبطاقة هوية  .أ 
 إثبات سكن، مثل وثيقة واحدة مما يلي: .ب 

 عقد إيجار حالي موقع ومؤرخ من المستأجر ومالك العقار/مكتب اإلدارة .1
 جميع األطرافاتفاق سكن موقع ومؤرخ من  .2
 خطاب موثق من طرف ثالث  .3

 
إذا لم يكن لديك جميع  دوالر. 500بعد أن تقوم أنت ومضيفك بتسليم الوثائق المناسبة، سوف يتلقى كل واحد منكما بطاقة هدايا بقيمة 

 . بمقابلتك على الرغم من ذلك وسوف يساعدك في الحصول عليها HOMEBASEالوثائق المذكورة، فسوف يقوم برنامج 
 

 بأي معدل سيتم الدفع لمضيفي؟ .9
إذا كان لديك أو لدى  مقيًما هناك بشكل مستمر. دمتشهًرا ما  12 تصل إلى سوف تدفع المدينة مدفوعات شهرية إلى المضيف لمدة

 .0043-221 (929)مضيفك أي أسئلة عن المدفوعات بعد مغادرتك للمأوى، فاتصل على الرقم 
 

 ؟Pathway Homeببرنامج  لاللتحاقمتاًحا للعمالء المغادرين للمأوى  HRAهل يكون بدل األثاث المقدم من  .10
 ال، لن تتلقى بدل أثاث. 

 
  ؟Pathway Homeما مدة استمرار برنامج  .11

البحث عن سكن حتى تتمكن شهًرا هذه، ينبغي عليك  12خالل الـ شهًرا. 12ستقوم المدينة بسداد المدفوعات لمضيفك لمدة تصل إلى  
  من االنتقال إلى شقتك الخاصة.

 
 شهًرا؟  12ماذا يحدث إذا لم أجد شقة بعد  .12

 لتقييم خيارات اإلسكان المتاحة لك.  HOMEBASEشهًرا، يمكنك تحديد موعد مع برنامج  12إذا لم تجد شقة خالل  
 

. فهل يمكنني معهاإنه يمكننا أنا وطفلي االنتقال لإلقامة  تقولولكنها في إحدى المناطق اإلدارية الخمس،  صديقة لي ال تعيش .13
أو برنامج  LINCواالستمرار في البحث عن شقة خاصة ببرنامج  Pathway Homeمغادرة المأوى بااللتحاق ببرنامج 

CITYFEPS  أو برنامجSEPS في المدينة؟ 
ومع ذلك، إذا حددت مكاًنا من المحتمل أن تعيش فيه ة الخمس. خارج المناطق اإلداري Pathway Homeال، ال يمكن استخدام برنامج 

 خارج المناطق اإلدارية الخمس، فالرجاء إبالغنا وسوف نرى إذا كانت هناك أي مساعدة يمكننا تقديمها لك.
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 األسئلة المرتبطة بالعائلة المضيفة
 

 هل سيتطلب األمر إجراء فحص؟ .14
 األسرة المضيفة.  لمنزلفحص أمان الحياة وتقييم ازدحام سكاني  DHSنعم، سوف يجري فريق عمل 

الشقة للوقوف على ما إذا كانت معايير معينة مستوفاة أم ال، بما في ذلك ما إذا كانت النوافذ تعمل أم ال  DHSوسوف يعاين مفتشو 
ال، وما إذا كانت هناك أسالك مكشوفة أم ال، وهل هي في حالة جيدة وما إذا كانت تشتمل على مياه جارية نظيفة ساخنة وباردة أم 

وما إذا كانت أجهزة كشف الدخان وثاني أكسيد الكربون الفعالة مرّكبة وفي حالة تشغيلية جيدة أم ال، وما إذا كانت مكونات حماية 
لسكاني هو التأّكد من أن مسكن النوافذ مرّكبة أم ال (وهذه األخيرة تختص بالعائالت التي لديها أطفال). الغرض من تقييم االزدحام ا

للعيش فيه. يتضمن التقييم معرفة عدد األشخاص الذين يعيشون في مسكن  DHSالعائلة المضيفة لن يكون مكتًظا عند انتقال عميل 
  العائلة المضيفة وفئتهم العمرية وجنسهم وترتيبات النوم.

 
 الذي ينطوي عليه ذلك؟، وما IRSالخاص بـ W-9لماذا يجب على المضيف إكمال نموذج  .15

 Pathway Homeمكتمالً ألن المدفوعات الشهرية المقدمة من برنامج  IRSالخاص بـ W-9يجب أن يقوم المضيف بتسليم نموذج  
 سوف تتجه مباشرًة إلى المضيف وتعتبر دخالً خاضًعا للضريبة. 

 
 عي أو رقم التعريف الضريبي الفردي؟ بدون رقم ضمان اجتما Pathway Homeهل يمكن أن يشارك المضيف في برنامج  .16

، مع تقديم إما رقم الضمان االجتماعي أو IRSالخاص بـ W-9أن يقوم المضيف بإكمال نموذج  Pathway Homeال، يتطلب برنامج  
فردي رقم التعريف الضريبي الفردي. وعلى هذا النحو، فإن المضيف الذي ليس لديه رقم ضمان اجتماعي أو رقم تعريف ضريبي 

 لن تتم الموافقة علي مشاركته بالبرنامج.
 

وفحص سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لجميع البالغين من أفراد األسرة  ACSلماذا يلزم التحقق من عدم وجود سوابق لدى  .17
 المضيفة؟

بسالمة األسر وسالمة أطفالها وسوف تقوم بالتحقق من عدم  DHSتهتم  يسري هذا الشرط على العائالت التي تتضمن أطفاالً فقط.
بعد الحصول على موافقة كتابية من جميع البالغين من أفراد األسرة المضيفة،  ACSوجود سوابق لدى إدارة خدمات األطفال 

 ACSمفتوح في  لن يصبح المضيف عرضًة ألن يكون له ملف وستجري كذلك فحًصا بشأنهم في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.
في تحديد إذا ما كان محل إقامة األسرة  DHSكنتيجة لطلب التحقق من عدم وجود سوابق بشأنه لديها. ستساعد هذه التصريحات 

 المضيفة آمًنا ومالئًما.
  

أو فحص سجل  ACS ماذا يحدث إذا لم يوافق أحد أفراد األسرة المضيفة على الخضوع للتحقق من عدم وجود سوابق لدى .18
 رتكبي الجرائم الجنسية بشأنه؟م

ال تسري هذه الفحوصات إال على العائالت التي تتضمن أطفاالً فقط. سجل مرتكبي الجرائم الجنسية هو سجل عام وال يتطلب موافقة 
م من جميع أفراد األسرة المضيفة البالغة أعماره ACSالشخص. ومع ذلك، بدون الموافقة على التحقق من عدم وجود سوابق لدى 

عاًما)، لن تتمكن األسرة المضيفة من المشاركة في برنامج  18عاًما أو أكثر (وبالنيابة عن كل األطفال األصغر عمًرا من  18
Pathway Home . 

 
 لالنتقال مع أسرة مضيفة لديها شقة مدعومة؟ Pathway Homeهل يمكن استخدام برنامج  .19

 متوافًقا مع الدعم. Pathway Homeبرجاء إعالمنا بنوع الدعم الذي يتلقاه مضيفك المحتمل، وسوف نتحقق مما إذا كان برنامج 
 

 لدّي صديق يرغب في تأجير شقته من الباطن لي. هل هذا مسموح به؟ .20
 .Pathway Homeال، يجب أن يقيم المضيف في الوحدة حتى تعد محل إقامة صالًحا لبرنامج 

 


