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 Pathway Homeبرنامج 
 صحيفة الحقائق للعمالء 

 
 

 ؟Pathway Home برنامج هوما 
إلى مسكن جديد لدى األصدقاء أو أفراد  االنتقال طريق عن المأوىمغادرة  واألفراد إمكانيةهو برنامج يتيح لألُسر  Pathway Homeبرنامج 

إلى المجتمع مرة أخرى بأسرع وقت  المأوىفي االنتقال من  Pathway Homeاألسرة ("العائالت المضيفة"). يمكن أن يساعدك برنامج 
واألفراد المؤهلين ممن شهًرا. البرنامج مفتوح لجميع األسر  12ممكن من خالل توفير المدفوعات الشهرية ألسرتك المضيفة لمدة تصل إلى 

 يوًما على األقل. 90لمدة  المأوىفي  عاشوا
 

سوف  دوالر بناًء على حجم األسرة. 1800دوالر أو  1500دوالر أو  1200**يقدم البرنامج مدفوعات شهرية لألسر المضيفة تصل إلى 
 دوالر** 500يتلقى كل منكما؛ أنت واألسرة المضيفة، كذلك بطاقة هدايا بقيمة 

 
 ف أتقدم بالطلب؟كي

استمارة طلب تتضمن تحديد سكن وأسرة مضيفة مؤهلين للمشاركة في البرنامج. يجب أن تستكمل األسرة المضيفة التي  تكمليجب أن 
ستحددها كذلك بعض الوثائق ليتم إرفاقها مع استمارة طلبك. سيساعدك مسؤول الحالة أو أخصائي اإلسكان أو األخصائي االجتماعي الخاص 

بإخطارك إذا كان هناك أي  DHSو HRAاستمارة الطلب، ستقوم  تقديمب وجمع الوثائق الالزمة. بعد استمارة الطل إكمالبك في عملية 
 معلومات إضافية الزمة.

 
 أهليتك اعتماًدا على العوامل التالية: DHSو HRAستقرر 

 
 . SEPSأو  CITYFEPSإحالة لبرنامج  لديك أويوًما أو أكثر  90لمدة  DHSتعيش في الوقت الحالي في مأوى تابع لـ  أنت •
 % من المستوى الفيدرالي لحد الفقر.200أال يتعدى إجمالي دخل أسرتك  •
 .واحدأن تكون لديك حالة إعانة نقدية سارية أو ذات إصدار  •
 أدناه). السكنأن تكون قد حددت سكًنا وأسرة مضيفة مؤهلين (انظر متطلبات  •

 
 HRA، فقد تعفيك يوًما أو أكثر 90بالمأوى لمدة أيام من آخر مرة أقمت فيها  10 التقدم بطلب للحصول على مأوى خالل أعدت قدإذا كنت 

 في الوقت الحالي.  المأوىمن الشرط المتعلق بوجوب سكنك في  DHSو
 

 ، فسيبقى بإمكانك استخدام إعانة اإليجار SEPSأو برنامج  CITYFEPSأو برنامج  LINC**إذا كنت مؤهالً في الوقت الحالي لبرنامج 
  تستوفي تزال ال كنت إذاالتي تدفعها المدينة لالنتقال إلى شقتك الخاصة حتى إذا غادرت المأوى اآلن لتعيش مع األسرة أو األصدقاء 

 .**األهلية معايير
 

 متطلبات السكن الذي أرغب في االنتقال إليه؟ هي ما
والتي ستنتقل للعيش مع أسر مضيفة. يجب أن يلبي السكن الذي ستنتقل للعيش فيه واألسرة  مأوىالبرنامج متاح فقط لألسر التي تعيش في 

 المضيفة بعض المتطلبات، بما في ذلك ما يلي:
 

 يجب أن تتضمن األسرة المضيفة المستأجر أو المالك األساسي للسكن (صديقك أو قريبك). •
لن يكون مكتًظا  المسكنيجب أن يفحص العاملون بالمأوى السكن للتأكد من أنه ال توجد به مشكالت صحية أو متعلقة بالسالمة وأن  •

 إذا انتقلتم للعيش فيه.
 

  



 المدفوعات التي سأتلقاها أنا واألسرة المضيفة؟ هي ما
ومع ذلك،  المدينة المدفوعات الشهرية مباشرًة إلى األسرة المضيفة. سيعتمد المبلغ على حجم أسرتك كما يظهر في الجدول أدناه. تدفع سوف

ات التي إذا كان المستأجر األساسي (صديقك أو عضو األسرة) يتلقى اإلعانة النقدية، فقد ال يزيد المبلغ الذي تدفعه المدينة عن إجمالي المدفوع
 بها المستأجر األساسي مقابل إيجار السكن مطروًحا منها قيمة اإلعانة النقدية التي يتلقاها المستأجر أو المالك األساسي كبدل مأوى. يلتزم

  
 دوالر. 500سوف يتلقى كل منكما؛ أنت واألسرة المضيفة، كذلك بطاقة هدايا بقيمة 

 
 Pathway Homeمخطط برنامج 

حجم األسرة للحصول على 
 اإلعانة النقدية

 أفراد أو أكثر 5 أفراد 4أو  3 فرد واحد أو اثنان

 دوالر  1800 دوالر  1500 دوالر 1200 المدفوعات الشهرية للمضيف *
يتم  أومسكن األسرة المستضيفة ثابت  إيجار**وفًقا  لحدود حصول المستأجر األساسي أو المالك على مساعدة نقدية، كما هو مذكور أعاله، أو إذا كان 

 .فيه التحكم
 

. وهي ال تهدف إلى تقديم التفاصيل الكاملة حول Pathway Homeالمعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة تقدم نظرة عامة على برنامج 
 البرنامج.

 
 
 

 


