
 
  

পাথওেয় েহাম স�েকর্  �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী 
 

1. “পাথওেয় েহাম” িক? 
পাথওেয় েহাম হল একিট িসিট ে�া�াম, যা বা�া সহ েয পিরবারগিল বা বয্ি�রা আ�য় িশিবের কমপে� 90 িদন 
কািটেয়েছ অথবা CITYFEPS বা SEPS এর েরফােরল েপেয়েছ তােদর পিরবার বা ব�ুেদর সােথ ("আ�য়দাতা") 
থাকাকালীন তােদর িনেজর বাসা খুঁেজ িনেত স�ম কের। আ�য়দাতার বাসায় �াহক যতিদন থাকেব ততিদন িসিট 
কতৃর্ প� তােক মািসক েপেম� করেব।  

 
2. আিম িকভােব পাথওেয় েহােম আেবদন করব? 
 আপনার েকস ময্ােনজার অথবা হাউিজং িবেশষ�র সে� একিট আেবদন পাওয়ার জনয্ কথা বলুন।  
 
3. আিম নগদ সহায়তার জনয্ েযাগয্ নই। আিম িক পাথওেয় েহােমর জনয্ আেবদন করেত পারব?  
 আপনার পিরবােরর েকউ নগদ সহায়তা েপেল আপিন পাথওেয় েহাম এর জনয্ আেবদন করেত পােরন? আপনার 

পিরবােরর নগদ সহায়তার িভিত্তেত আপনার আ�য়দাতা পিরবার মািসক েপেম� পােব। 
 
4. আমার কােছ আেগ েথেকই যিদ একিট LINC ভাউচার েথেক থােক অথবা CITYFEPS বা SEPS এর েরফােরল 

থােক তাহেল িক হেব? আিম িক পাথওেয় েহাম এর জনয্ আেবদন করেত পারব না আমার ভাউচার ন� হেব?  
 যিদ আপিন বতর্ মােন LINC, CITYFEPS বা SEPS এর জনয্ েযাগয্ হন তাহেল পাথওেয় েহােম থাকাকালীন যতিদন 

আপিন ে�া�ােমর েযাগয্তার মাপকািঠ পূরণ করেবন ততিদন আপিন িসিট ের�াল অয্ািস�য্াে�র মাধয্েম িনেজর 
অয্াপাটর্ েমে� যাওয়ার েযাগয্তা হারােবন না। একবার আপিন েকােনা অয্াপাটর্ েম� খুঁেজ েপেল HOMEBASE-এর সােথ 
একিট অয্াপেয়�েম� ি�র করন এবং এর কম�রা আপনার েযাগয্তা যাচাই করেব এবং আপনার িনেজর অয্াপাটর্ েমে� 
�ানা�রেণর জনয্ �েয়াজনীয় কাগজপ� ��ত করেত আপনােক সাহাযয্ করেবন।  

 
5. আমার কােছ LINC, CITYFEPS বা SEPS েনই। আিম িক পাথওেয় েহােমর জনয্ আেবদন করেত পারব? 
 হয্া।ঁ আ�য় িশিবের কমপে� 90 িদন েথেকেছ এমন েয েকউ পাথওেয় েহােমর জনয্ আেবদন করেত পারেব।  
 
6. পাথওেয় েহােম থাকেত েগেল �াহক েক িক পিরমাণ অথর্ িদেত হেব?  
 �াহেকর প� েথেক িকছু করেত হেব না। যিদ আপিন েকােনা ে�া�ােমর আওতায় থােকন তাহেল যখন আপিন আপনার 

িনেজর অয্াপাটর্ েম� খুঁেজ পােবন তখন আপিন আপনার মািসক েপেম� স�েকর্  িব�ি� পােবন।  
 

7. পাথওেয় েহােমর সে� িক েকােনা অথর্ পাব?  
আপিন এবং আপনার আ�য়দাতা উভয়ই একিট 500 ডলার মূেলয্র উপহােরর কাডর্ পােবন। এিট ছাড়াই আপনার 
আ�য়দাতা আপনার নগদ সহায়তা �া� পিরবােরর আকােরর উপর িনভর্ র কের এবং আপনার আ�য়দাতা নগদ 
সহায়তা পায় িকনা তার উপর িনভর্ র কের মািসক েপেম� পােবন। 12 মাস ধের অথর্ �দান করা হেব। 
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আ�য়দাতার জনয্ মািসক েপেম� - নগদ সহায়তা পাে�ন না 
নগদ সহায়তা �া� পিরবােরর আকার 1 েথেক 2 জন বয্ি� 3 েথেক 4 জন বয্ি� 5 জন বা তার েবিশ বয্ি� 

মািসক েপেমে�র পিরমাণ $1200 $ 1500 $ 1800 
 
 

আ�য়দাতােদর জনয্ মািসক েপেম� - নগদ সহায়তা পাে�ন 

িসিট আ�য়দাতােক আ�য়দােনর জনয্ ভাতা এবং মািসক ভাড়ার বাধয্বাধকতার মেধয্ পাথর্কয্িট �দান করেব। 
এই পিরমাণ �িতিট আ�য়দাতা পিরবার িবেশেষ উপের তািলকাভু� পিরমাণ অবিধ পৃথক হেব।  
আপনার েহা� পিরবােরর বািস�া ভাড়া ি�িতশীল অথবা ভাড়া িনয়ি�ত হেল আরও সীমাব�তা �েযাজয্ হেব। 
 

8. আপিন কখন আমােদর উপহােরর কাডর্  পােবন?  
 যখন আপিন পাথওেয় েহােমর েযাগয্তামান প� পােবন তখন আপিন HOMEBASE-এ একিট েরফারাল পােবন। আপিন 

এবং আপনার আ�য়দাতােক একিট HOMEBASE দফতের অয্াপেয়�েম� িনেত হেব।  
 
আপনােক আপনার HOMEBASE অয্াপেয়�েমে� িন�িলিখত নিথগিল িনেয় আসেত হেব: 

a. পাথওেয় েহাম েরফােরল 
b. �িতিট পিরবােরর সদসয্েক শনা�করণ 
c. পিরবােরর �িতিট কমর্রত সদেসয্র জনয্ আেয়র �মাণ (HOMEBASE অয্াপেয়�েমে�র 30 িদেনর মেধয্ 

সা�িতক েপ �াব) 
d. আপিন SSI/SSD-এ েথেক থাকেল আপনার SSI/SSD পুর�ােরর প� িনেয় আসুন (গত বছেরর মেধয্ তািরখ সহ)। 
 

আপনার আ�য়দাতােক HOMEBASE অয্াপেয়�েমে� িন�িলিখত নিথগিল িনেয় আসেত হেব: 
a. সিচ� পিরচয়প� 
b. বাস�ােনর �মাণপ� িনেচর েযেকােনা একিট: 

i. বতর্ মােন ভাড়ােট ও বািড়ওয়ালা/পিরচালন অিফস �ারা তািরখ সহ �া�িরত িলজ 
ii. �িতিট প� �ারা তািরখ সহ �া�িরত েভাগদখেলর চুি� 
iii. 3য় পে�র েথেক েনাটাির করা িচিঠ  

 
আপিন এবং আপনার আ�য়দাতা উপযু� নিথ জমা েদওয়ার পের �েতয্েক একিট 500 ডলােরর উপহােরর কাডর্  পােবন। 
আপনার কােছ তািলকাব� নিথর সবকিট না থাকেল তবুও HOMEBASE আপনার সােথ সা�াৎ করেব এবং েসগিল 
েপেত আপনােক সাহাযয্ করেব।  

 
9. আমার আ�য়দাতােক কত ঘন েপেম� করা হেব? 

12 মাস পযর্� যতিদন আপিন েসখােন থাকেবন িসিট আপনার আ�য়দাতােক মািসক েপেম� করেব। আপিন অথবা 
আপনার আ�য়দাতার আপিন আ�য় িশিবর েছেড় যাওয়ার পের অথর্ �দান স�িকর্ ত েকােনা �� েথেক থাকেল 
(929) 221-0043-এ কল করন। 
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10. পাথওেয় েহাম েছেড় যাওয়া �াহকেদর জনয্ িক HRA ফািনর্চার ভাতা উপল� আেছ? 
না, আপিন ফািনর্চার বাবদ েকােনা ভাতা পােবন না।  

 
11. পাথওেয় েহাম ে�া�ামিটর ি�িতকাল কত িদন?  
 িসিট আপনার আ�য়দাতােক 12 মাস অবিধ অথর্ �দান করেত পাের। এই 12 মােসর সময়কােল আপনার িনেজর 

অয্াপাটর্ েমে� যাওয়ার লে�য্ আবাসন অনসু�ান শর করা উিচত।  
 
12. 12 মাস পেরও আিম েকােনা অয্াপাটর্ েম� খঁুেজ না েপেল িক হেব?  
 আপিন 12 মােসর মেধয্ েকােনা অয্াপাটর্ েম� খুঁেজ না েপেল আপিন আপনার আবাসেনর িবকে�র মলূয্ায়ন করেত 

HOMEBASE-এ অয্াপেয়�েম� িনধর্ারণ করেত পােরন।  
 
13. আমার ব�ু পাঁচিট বেরার েকােনা একিটেতও থােক না তেব েস জািনেয়েছ আমার েছেল এবং আিম তার 

কােছ িগেয় থাকেত পারব। আিম িক পাথওেয় েহােম েযেত পাির এবং িসিটেত েকােনা LINC, CITYFEPS বা 
SEPS অয্াপাটর্ েম� অনসু�ান করা চািলেয় েযেত পাির? 
না। পাঁচ বেরার বাইের পাথওেয় েহাম বয্বহার করা যােব না। তেব, আপিন যিদ পাঁচ বেরার বাইের থাকার েকােনা 
স�াবয্ জায়গা পান তাহেল আমােদর জানান তাহেল েসখােন েকােনা সহায়তা �দান করা যায় িকনা তা আমরা েদখব। 
 

আ�য়দাতা পিরবার স�িকর্ ত ��াবলী 
 
14. েকােনা পিরদশর্েনর �েয়াজন হেব িক? 

হয্া,ঁ DHS জীবন সুর�ার এবং আ�য়দাতা পিরবােরর বাস�ােন খুব েবিশ েলাকজন থােক িকনা তার পিরদশর্ন চালােব।  
DHS পিরদশর্নকারীরা জানালা কাজ কের এবং অব�া ভােলা িকনা, পািন/জল পির�ার গরম ও ঠা�া িকনা, তার েবর হেয় 
আেছ িকনা, েধাঁয়া ও কাবর্ন মেনা-অ�াইড িডেট�র সিঠকভােব লাগােনা ও কাজ কের িকনা এবং েযখােন �েয়াজন েসখােন 
(বা�া আেছ এমন পিরবারবেগর্র জনয্) জানালায় গাডর্  েদয়া আেছ িকনা তা সহ িনিদর্� আবশয্কতা পূরণ হেয়েছ িকনা 
িনধর্ারণ করেত েকােনা অয্াপাটর্ েম� পযর্ােলাচনা করেব। আ�য়দাতার পিরবােরর বাস�ােন অিতির� েলাকজন আেছ িকনা 
েদখার কারণ হল এই েয যখন DHS �াহক েসখােন থাকেত আসেবন তখন বাস�ানিট েযন অিতির� ভীড় না হেয় যায়। 
আ�য়দাতা পিরবােরর বাস�ােন কতজন েলাক থােক, তােদর বয়স ও িল� ও ঘুমােনার বে�াব� মলূয্ায়ন করা হয়।  

 
15. আ�য়দাতােক েকন IRS W-9 ফমর্ পরূণ করেত হেব এবং এর উপল� িক? 
 আ�য়দাতােক অবশয্ই একিট পূরণ করা IRS W-9 ফমর্ জমা িদেত হেব কারণ পাথওেয় েহােমর মািসক েপেম� সরাসির 

আ�য়দাতার কােছ যােব এবং করেযাগয্ আয় িহসােব িবেবিচত হয়।  
 
16. েকােনা আ�য়দাতা িক সামািজক সরু�া ন�র বা বয্ি�গত কর শনা�করণ ন�র ছাড়াই পাথওেয় েহােম 

অংশ িনেত পারেব?  
 না। পাথওেয় েহােমর জনয্ সামািজক সুর�া ন�র বা বয্ি�গত কর শনা�করণ ন�র �দােনর শেতর্  একিট IRS W-9 ফমর্ 

পূরণ করা আবশয্ক। সাধারণত েকােনা আ�য়দাতা যার সামািজক সুর�া ন�র বা বয্ি�গত কর শনা�করণ ন�র 
েনই িতিন ে�া�ামিটর জনয্ অনুেমািদত নন। 
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17. আ�য়দাতা পিরবােরর সম� �া�বয়� সদেসয্র েকন একিট ACS ছাড়প� বা েযৗন অপরাধ িনব�ন 
পরী�া �েয়াজন? 
এিট েকবলমা� বা�া আেছ এমন পিরবার বেগর্র জনয্ �েযাজয্। DHS-এর কােছ পিরবারবগর্ এবং তােদর বা�ােদর 
িনরাপত্তা গর�পূণর্ এবং তারা আ�য়দাতা পিরবােরর সম� �া�বয়ে�র িলিখত স�িত এবং েযৗন অপরােধর িনব� 
পরী�া�েম একিট ACS ছাড়পে�র আেয়াজন করেব। আ�য়দাতা ACS ছাড়পে�র ফল�রপ েকােনা মু� ACS েকেসর 
�াি�র িবেবচনাধীন হেব না। এই ি�য়াের�গিল DHSেক আ�য়দাতা পিরবােরর বাসািট িনরাপদ এবং উপযু� িকনা তা 
িনধর্ারণ করেত সাহায করেব। 

  
18. আ�য়দাতা পিরবােরর েকােনা সদসয্ েকােনা ACS ছাড়প� বা েযৗন অপরােধর পরী�ায় স�িত না িদেল 

কী হেব? 
এইসব িটক েকবলমা� বা�া আেছ এমন পিরবারবেগর্র জনয্ �েযাজয্। েযৗন অপরােধর িনব�ন হল সরকাির েরকডর্  
এবং এেত েকােনা বয্ি�র স�িতর �েয়াজন েনই। তেব আ�য়দাতা পিরবােরর 18 বছর এবং ত��ুর্ সম� সদেসয্র ACS 
ছাড়পে�র জনয্ স�িত ছাড়াই (এবং 18 বছেরর কম অ�া�বয়�েদর পে�) আ�য়দাতা পিরবার পাথওেয় েহােম অংশ 
িনেত পারেব না।  
 

19. ভতুর্ িকয�ু অয্াপাটর্ েম� রেয়েছ এমন েকােনা আ�য়দাতা পিরবােরর কােছ আ�য় �হেণর জনয্ পাথওেয় 
েহাম বয্বহার করা েযেত পাের? 
অনু�হ কের আপনার স�াবয্ আ�য়দাতা েকান ভতুর্ িক পাে�ন তা আমােদর জানান। ভতুর্ িকর সােথ পাথওেয় েহাম 

সুস�ত িকনা তা আমরা যাচাই করব। 
 
20. আমার একজন ব�ু রেয়েছ, েস তার অয্াপাটর্ েমে� আমােক ভাড়ার িবিনমেয় থাকেত িদেত ই�কু। এিট িক 

অনেুমািদত? 
না, আ�য়দাতােক পাথওেয় েহােমর পে� েযাগয্ আবাস হেব েসই আবাসেন অবশয্ই বাস করেত হেব। 
 


