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رہائش سے متعلق سوالنامہ
)اگر آپ مستقل رہائش میں نہیں ہیں تو یہ فارم مکمل کریں(

اگر گھرانے میں دو والدین/نگراں ہیں تو، دونوں کے نام بتائیں۔
والدین/نگراں 1:      

درمیانی پہال  آخری    

تاریخ پیدائش:                                

والدین/نگراں 2:      
درمیانی پہال  آخری    

تاریخ پیدائش:                                

پتہ:    فون:   

آپ اور آپ کا بچہ )بچے( کہاں رہ رہے ہیں؟ )ایک باکس کو نشان زد کریں(

دوسرے خاندان یا دوسرے فرد کے ساتھ رہائش سے محرومی، مالی صعوبت، یا ملتی جلتی وجوہات کی وجہ سے )اسے "مشترکہ" )doubled-up( بھی کہا 	�
جاتا ہے( 

پناہ گاہ میں 	�

ہوٹل یا موٹل میں 	�

کار، پارک، بس یا ٹرین اسٹیشن یا کیمپ سائٹ پر 	�

رہائش کی دوسری عارضی صورتحال  )بیان کریں(:  	�

میں حلف اٹھاتا ہوں اور/یا تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے اپنی رہائش کی حیثیت کے بارے میں جو بھی معلومات دی ہے وہ سچی اور درست ہے۔

     
تاریخ والدین/نگراں کا دستخط   

     
تاریخ والدین/نگراں کا دستخط   

براہ کرم اپنے پتے اور رہائش کی حیثیت کی تصدیق کرنے کے لیے درج ذیل افراد میں سے کسی کو درج ذیل معلومات مکمل کرنے کو کہیں۔

ہاؤسنگ یا خدمت فراہم کنندہ 	�

پناہ گاہ فراہم کنندہ )جو خاندان پناہ گاہ میں رہتے ہیں انہیں دستاویزات فراہم کرنا ضروری ہیں(	�

عارضی رہائش میں موجود NYC DoE کے طلبہ کا معاونت کا رابطہ )خاندان کے پاس سرکاری اسکول جانے والے بڑی عمر کے بچے ہیں(	�

میرے پاس کوئی رہائش یا خدمت فراہم کنندہ نہیں ہے، میرے پاس پناہ گاہ میں رہائش پذیر نہیں ہے، یا میرا کوئی بڑا بچہ سرکاری اسکول میں 	�
نہیں جا رہا ہے۔

             * اگر آپ کے پاس پتہ یا رہائش کی حیثیت کا ثبوت نہیں ہے تو اوپر آپ کے دستخط اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی رہائش کی حیثیت کے بارے میں دی 
گئی تمام معلومات درست اور قطعی ہیں۔*

میں )اوپر منتخب کردہ فرد( تصدیق کرتا ہوں کہ درخواست دہندہ کی رہائش کی حیثیت سے متعلق معلومات درست اور قطعی ہیں۔
نام:   
عہدہ:   
ایجنسی/تنظیم:   

دستخط:   
تاریخ:   
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رہائش کے سوالنامے کو مکمل کرنے کے لئے ہدایات

رہائش کے انتظامات
ذیل میں رہائشی سوالنامے پر درج رہائش کے انتظامات کی وضاحت ہے:

مستقل رہائش میں ہونے کا مطلب  یہ ہے کہ خاندان کے قیام کے انتظامات "مقررہ، معقول اور مستقل" ہیں۔  •  

ایک دوسرے خاندان یا دوسرے شخص کے ساتھ )جسے کبھی "مشترکہ" بھی کہا جاتا ہے(: اگر بچہ رہائش کے نقصان، معاشی پریشانی یا اسی طرح کی   •  
وجہ سے دوسروں کے ساتھ رہائش کا اشتراک کر رہا ہے تو اس باکس کو نشان زد کریں۔

پناہ گاہ میں: اگر بچہ ہنگامی یا عبوری پناہ گاہ میں رہ رہا ہے تو اس باکس کو نشان زد کریں۔ اس میں فیملی والی پناہ گاہیں، گھریلو تشدد سے متعلق پناہ   •  
گاہیں اورعبوری قیام کے پروگرامز شامل ہیں۔

کسی ہوٹل/موٹل میں: اگر بچہ اس وجہ سے ہوٹل یا موٹل میں رہ رہا ہو کہ بچے کے پاس قیام کے لیے کوئی معقول جگہ نہیں ہے تو اس باکس کو نشان زد   •  
کریں۔

کار، پارک، بس یا ٹرین اسٹیشن یا کیمپ سائٹ پر: اگر بچہ کار، پارک، بس یا ٹرین اسٹیشن، یا کیمپ کی سائٹ پر رہ رہا ہو تو اس باکس کو نشان زد کریں۔  •  

دیگر عارضی قیام کی صورتحال: اگر بچہ دیگر عارضی رہائش کی صورتحال میں قیام کر رہا ہو اور اس کے پاس کوئی "مقررہ، معقول اور مستقل" رات   •  
کے وقت کی رہائش نہ ہو تو اس باکس کو نشان زد کریں۔

یہ تعین کرنا کہ بچہ عارضی رہائش میں رہتا ہے

اس بات کا تعین کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کہ آیا بچہ عارضی رہائش میں ہے، نیشنل سنٹر برائے بے گھر افراد کی 
تعلیم )National Center for Homeless Education(  کا " McKinney-Vento  ایکٹ کے تحت حقوق اور خدمات کا تعین کرنا" 

 )Determining Eligibility for Rights and Services Under the McKinney-Vento Act( دیکھیں جو اس پتے پر دستیاب ہے:
http://center.serve.org/nche/downloads/briefs/det_elig.pdf۔ 

 New York State Technical and Education(  آپ نیو یارک اسٹیٹ کے بے گھر طلبہ کے لیے تکنیکی اور تعلیمی اعانت مرکز
Assistance Center for Homeless Students, NYS-TEACHS(  کو www.nys eachs.org( 2014-388-800 (  پر اس بارے 

میں سواالت ہونے پر کال بھی کر سکتے ہیں کہ آیا بچے کو عارضی رہائش یافتہ )بے گھر( خیال کیا جانا چاہیے۔

رازداری

بچے کی رہائش کی معلومات کو اپنی بہترین اہلیت کی حد تک خفیہ رکھیں۔
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