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আবাসন সংক্ান্ত প্রশ্াবলী
(যদি আপদন স্াযী আবাসনন না থানেন তাহনল এই ফর্মটি পরূণ েরুন)

যদি পদিবারি িজুন দপতা-মাতা/তত্তাবধায়ক থারক, তাহরে উভরয়ি নাম দিন।
দপতামাতা/তত্তাবধায়ক 1:      
 পিদব  প্রথর নার রানের নার

জন্ম তাদিখ:                                

দপতা-মাতা/তত্তাবধায়ক 2:      
 পিদব  প্রথর নার রানের নার

জন্ম তাদিখ:                                

ঠিকানা:   ফ�ান:   

আপদন এবং আপনাি বাচ্ািা ফকাথায় বসবাস কিরেন? (এেটি বানসে টিে দিন)

�	আবাসন হািারনা, আদথথিক অস্বচ্ছেতা বা অনরুূপ ফকারনা কািরে অন্য ফকারনা পদিবাি বা ব্যদতিি সরগে   
(যারক ককখনও কখনও “ডাবেড-আপ” বো হয়) 

�	ফকারনা আশ্ররয় 

�	ফকারনা ফহারেরে বা ফমারেরে 

�	ফকানও ফমােি গাদিরত, পারকথি , বাস বা ফরেন ফটেশরন, অথবা ক্যাম্প কিাি জায়গায় 

�	অন্যান্য অস্ায়ী বসবারসি পদিদস্দত (বণ্মনা েরুন):  

আদম শপথ কিদে এবং/অথবা দনদচিত করি বেদে ফয আমাি আবাসন দস্দতি সম্পরকথি  আমাি ফিওয়া সমস্ত তথ্য সত্য এবং সঠিক।

     
 দপতামাতাি/তত্তাবধায়রকি স্বাক্ষি  তাদিখ

     
 দপতামাতাি/তত্তাবধায়রকি স্বাক্ষি  তাদিখ

আপনাি ঠিকানা এবং আবাসরনি দস্দত যাচাই কিাি জন্য অনগু্রহ করি দনম্নদেদখত ব্যদতিরিি মরধ্য ফথরক একজনরক নীরচি তথ্যটি সম্পপূেথি কিরত বেনু।

�	আবাসন বা পদিরেবা প্রিানকািী 

�	আশ্রয়স্ে প্রিানকািী (ফয পদিবাি আশ্রয়স্রে থারক তারিিরক অবশ্যই নদথপত্র প্রিান কিরত হরব)

�	অস্ায়ী আবাদসক ফগাষ্ীি NYC DoE দশক্ষাথথী (যদি পদিবারিি অরপক্ষাকৃত ফবদশ বয়রসি সন্ান সিকাদি সু্রে পরি)

�	আমাি ফকারনা আবাসন বা পদিরেবা প্রিানকািী ফনই, আদম ফকারনা আশ্রয়রকর্রে থাদক না, বা পাবদেক সু্রে পিা ফকারনা বয়স্ সন্ান 
ফনই।

       * আপনাি কারে ঠিকানা বা আবাসন দস্দতি প্রমাে না থাকরে, উপরি আপনাি স্বাক্ষিটি দনদচিত করি ফয আপনাি আবাসন অবস্া সম্পরকথি  আপনাি ফিওয়া সমস্ত 
তথ্য সত্য এবং সঠিক।*

আদম (উপরি দনবথিাদচত ব্যদতি) দনদচিত কিদে ফয আরবিনকািীি আবাসন দস্দত সম্পদকথি ত তথ্য সত্য এবং সঠিক।
নাম:   
উপাদধ:   
এরজদসি/সংস্া:   
স্বাক্ষি:   
তাদিখ:   
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আবাসন সংক্ান্ত প্রশ্পত্র সম্ণূ্ম েরার জন্য দননি্ম শাবলী

আবাসননর ব্যবস্াপনা
আবাসন প্রশ্নপরত্র তাদেকাভুতি আবাসন ব্যবস্াি বেথিনা দনরচ ফিওয়া হরয়রে:

• স্ায়ী আবাসরনি অথথি হে পদিবারিি বসবারসি ব্যবস্াপনা “স্ায়ী, দনয়দমত, ও পযথিাপ্ত।”

• অন্য পদিবাি অথবা অন্য ব্যদতিি সারথ (কখনও কখনও “ডাবেড-আপ” বো হয়): আবাসন হািারনা, আদথথিক অস্বচ্ছেতা বা অনরুূপ 
ফকানও কািরে বাচ্া অন্য ফকারনা পদিবারিি সারথ থাকরে এই বারসে টিক দচহ্ন দিন।

• ফকানও আশ্ররয়: সন্ান ফকানও জরুদি বা স্ানান্ি আশ্ররয় বাস কিরে এই বারসে টিক দচহ্ন দিন। এি মরধ্য পরি পাদিবাদিক আশ্রয়, 
পাদিবাদিক সদহংসতা আশ্রয় ও স্ানান্রিি সময় বাস কিাি কমথিসপূদচ।

• ফকানও ফহারেরে/ফমারেরে: সন্ান বাস কিাি অন্য ফকারনা পযথিাপ্ত স্ারনি অভারব ফহারেরে বা ফমারেরে বাস কিরে এই বারসে টিক দচহ্ন দিন।

• ফকানও ফমােি গাদিরত, পারকথি , বাস বা ফরেন ফটেশরন, অথবা ক্যাম্প কিাি জায়গায়: যদি বাচ্া ফকানও ফমােি গাদিরত, পারকথি , বাস বা 
ফরেন ফটেশরন, অথবা ক্যাম্প কিাি জায়গায় থারক তাহরে এই বারসে টিক দচহ্ন দিন।

• অস্ায়ী বসবারসি অন্যান্য স্ান : সন্ান অন্য ফকানও অস্ায়ী বসবারসি জায়গায় বাস কিরে ও ফকানও “স্ায়ী, পযথিাপ্ত, ও দনয়দমত” িারত্র 
থাকাি আবাস না থাকরে এই বারসে টিক দচহ্ন দিন।

এেজন সন্তাননর অস্াযী আবাসনন বাস েরা দনর্মারণ

একজন সন্ান অস্ায়ী আবাসরন বাস করি দকনা দনধথিািে কিাি আিও তরথ্যি জন্য ন্যাশনাে ফসন্াি �ি ফহামরেস এডুরকশন (National 
Center for Homeless Education) এি “McKinney-Vento আইরনি অধীরন অদধকাি ও পদিরেবাি ফযাগ্যতা দনধথিািে” 
(Determining Eligibility for Rights and Services) ফিখুন, যা এখারন উপেব্ধ িরয়রে:  
http://center.serve.org/nche/downloads/briefs/det_elig.pdf। 

আপদন একজন সন্ানরক অস্ায়ীভারব বসবাসকািী (গৃহহীন) বরে দবরবচনা কিরবন দকনা ফসসম্পরকথি  প্রশ্ন সহ দনউ ইয়কথি  ফটেে ফেকদনক্যাে 
অ্যাদসটে্যাসি ফসন্াি �ি ফহামরেস টুেরডন্স (New York State Technical and Education Assistance Center for 
Homeless Students, NYS-TEACHS)-ফক 800-388-2014 নম্বরি (www.nys eachs.org) ফ�ানও কিরত পারিন।

গ�াপনীযতা

আপনাি ক্ষমতা অনযুায়ী বাচ্াি আবাসন তথ্য ফগাপন িাখুন।

t

CFWB-027
রেফারেন্স 01/22


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	undefined: 
	fill_11: 
	fill_13: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	undefined_2: 
	fill_20: 
	Children Living: Off
	address: Off


