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পািরবািরক গৃহহীনতা এবং উৎখাতকরণ �িতেরাধ পিরপূরক
(Family Homelessness and Eviction Prevention Supplement, FHEPS) তথয্ প�
(Bengali)
FHEPS কী?
FHEPS হল েসই সম� পিরবােরর জনয্ একিট ভাড়া পিরপূরক যারা নগদ সহায়তা (Cash Assistance, CA) েপেয় থােকন
এবং যােদরেক উত্খাত করা হেয়েছ বা উত্খাত করা হেব বা গৃহ সিহংসতার কারেণ তােদর গৃহ হািরেয়েছন। েয সম� পিরবার
�া�য্ বা িনরাপত্তার কারেণ বা েকানও আদালেতর িস�াে�র ফলাফল িহেসেব তােদর গৃহ হািরেয়েছন, তারাও FHEPS েপেত
পােরন
FHEPS আপনার বািড়েত থাকার জনয্, িনউ ইয়কর্ শহেরর মেধয্ েকাথাও থাকার জনয্, বা যিদ আপিন ইিতমেধয্ই বািড় হািরেয়
থােকন তাহেল বাইের েকাথাও আবাসেনর জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের
যিদ আপিন FHEPS-এর জনয্ েযাগয্ হন তাহেল আপনার ভাড়ার একিট অংশ FHEPS পিরপূরেকর অধীেন চেল আসেব এবং
সরাসির আপনার বািড়ওয়ালােক েদওয়া হেব।FHEPS েপেম�িট, আপিন আপনার CA েকস-এর জনয্ েয আবাসন সহায়তা
েপেয় থােকন, তা বােদ অিতির� িহেসেব েদওয়া হেব.
যিদ আপিন বা আয় কেরন এমন েকউ আপনার অয্াপাটর্েম� বা বািড়েত িযিন আপনার সে� থােকন, তাহেল আপনােক হয়ত
আপনার ভাড়ার একিট অংশ িনেজই িদেত হেব।
আিম FHEPS -এর জনয্ েযাগয্ িকনা তা িকভােব জানব?
FHEPS -এর জনয্ েযাগয্ হওয়ার জনয্ আপনার পিরবাের অবশয্ই 18 বছেরর বা তার েচেয় কম বয়সী একজন বা�া, 19
বছেরর বা তার েচেয় কম বয়সী একজন বা�া, িযিন স�ূণর্ সমেয়র জনয্ হাই �ু েল বা বৃিত্তমূলক বা �যুি�গত কমর্সূচীেত
অ�ভুর্ � রেয়েছন বা একজন গভর্ বতী মিহলা থাকেত হেব এবং আপনার কােছ অবশয্ই একিট সি�য় CA েকস থাকেত হেব বা
যিদ আপনার আবাসন থােক, তাহেল আবাসন ছাড়ার পর CA -এর জনয্ েযাগয্ হেত হেব। আপনার অবশয্ই িন�িলিখত
�েয়াজনগিলর মেধয্ একিট পূরণ করেত হেব:
•
•

আপিন মানবস�দ �শাসেনর (Human Resource Administration, HRA) আবাসেন আেছন,
আপিন েহামলয্া� িসিকউিরিট িডপাটর্েম� (Department of Homeless Services, DHS) এর আবাসেন আেছন
এবং HRA আবাসেনর জনয্ েযাগয্।
• আপিন DHS আবাসেন আেছন এবং এই বছের আবাসেন �েবশ করার আেগ কখনও * NYC েথেক উৎখাত করা
হেয়েছ।
• বতর্ মােন আপনােক NYC েথেক উত্খাত করার �ি�য়া চলেছ বা গত 12 * মােস NYC উত্খাত করা হেয়েছ।
উত্খাত করা মােন:
• আপনার বা আপনার বািড়েত িলেজ থাকা বয্ি�র িবরে� উত্খাত �ি�য়া।
• আপনার ভবন বা বািড়র জনয্ একিট �িতেরাধ পদে�প।
• শহর এেজি� �ারা িনধর্ারণ করা হেয়েছ েয আপনােক �া�য্ এবং/বা িনরাপত্তার কারেণর জনয্ আপনার ভবন বা বািড়
অবশয্ই ছাড়েত হেব।
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আিম কত িদেনর জনয্ FHEPS পাব?
েযাগয্ পিরবাররা পাঁচ বছর পযর্� FHEPS েপেত পােরন। যিদ আপনার তারপরও সাহােযয্র �েয়াজন হয় আপিন FHEPS এর বিধর্তকরেণর জনয্ আেবদন জানােত পােরন। আপনার পিরবারেক অবশয্ই েযাগয্তা �েয়াজনগিল পূরণ করেত হেব এবং
বিধর্তকরেণর জনয্ আপনার কােছ একিট ভাল কারণ আেছ তা �মাণ করেত হেব।
আিম িকভােব জানব েয FHEPS আমার বািড়ওয়ালােক কত টাকা িদেত যাে� এবং কত টাকা আমােক িদেত
হেব?
বািড়র FHEPS ভাড়া পিরপূরেকর অথর্রািশ আপনার পিরবােরর আয় এবং আপনার পিরবাের বসবাসকারী সদেসয্র সংখয্ার
উপর িনভর্ র করেব। আপনার FHEPS আেবদন অনুেমািদত হওয়ার পর এই অথর্রািশিটর বয্াপাের িস�া� েনওয়া হয়।
অেনকগিল পিরবােরর স�ূণর্ ভাড়া এবং তােদর CA আবাসন ভাতা FHEPS-এর আওতায় আেছ। যিদও, দুিট গর�পূণর্
বয্িত�ম রেয়েছ, যখন আপিন একজন পিরবােরর সদসয্ থাকেবন তখন আপনােক আপনার ভাড়ার একিট অংশ হয়ত িদেত হেত
পােরঃ
•
•

যিদ আপনার বািড়র েকানও সদসয্ CA েপেয় থােকন এবং আয় কেরন, েযমন েকানও চাকির েথেক।
যিদ আপনার পিরবােরর েকানও সদসয্ থােকন যার CA েকেস থাকার �েয়াজন েনই, েযমন েকানও সদসয্ িযিন SSI
েপেয় থােকন।
আপনােক অবশয্ই আপনার বািড়ওয়ালােক
আপনার বািড় ভাড়া ও HRA যা িদেয় থােকন তার পাথর্ েকয্র অথর্ রািশিট িদেত হেব।

আিম িকভােব জানব েয় আমার কত বড় অয্াপাটর্েম� েখাঁজা উিচত?
FHEPS সবর্ািধক ভাড়া িভিত্তক এবং অয্াপাটর্েমে�র আকার িভিত্তক নয়। সবর্ািধক ভাড়ার অথর্রািশ সাধারণত িন�িলিখত
চােজর্র অথর্রািশ হেব (িকছু বয্িত�ম �েযাজয্ হেত পাের):
FHEPS কমর্ সূচীর সবর্ ািধক ভাড়ার চাটর্‡
পিরবােরর আকার
সবর্ািধক ভাড়া
পিরবােরর আকার
সবর্ািধক ভাড়া

(অে�াবর 2019 অনুসাের)

1

2

3

4

5

$1,265

$1,323

$1,580

$1,580

$2,040

6

7

8

9

10

$2,040

$2,291

$2,291

$2,639

$2,639

সবর্ািধক ভাড়া েসই সম� পিরবােরর জনয্ উপল� যারা একিট নতু ন অয্াপাটর্েমে� যাওয়ার জনয্ FHEPS বয্বহার
করেছন।সবর্ািধক উপল� ভাড়া েসই সম� পিরবােরর জনয্ কম হেত পাের যারা িনেজর অয্াপাটর্েমে�ই থাকার জনয্
FHEPS বয্বহার করেছন।
‡

অনু�হ কের মেন রাখেবন েয বািড়ওয়ালা আপনার কােছ আইিনভােব িলেজ উি�িখত পিরমাণ ছাড়া
অনয্েকােনা ফী চাইেত পারেবন না। আপনার েকানও রকম পা�র্ চু ি�র সােথ স�ত হওয়া উিচত নয় এবং এরকম
েকানও অনুেরােধর বয্াপাের আমােদরেক অিবলে� জানােনার জনয্ HRA েক 311 বা 929-221-0043 ন�ের কল করা উিচত।
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আপিন েয বািড়িট খুঁেজ বার করেবন েসখােন অ�ত 12 মােসর জনয্ অবশয্ই থাকেত পারা উিচত। িলিখতভােব একিট চু ি� বা
িলজ যােত উে�খ থাকেব েয আপিন এই বািড়েত 12 মােসর েবিশ সমেয়র জনয্ থাকেত পারেবন-আপিন আেবদন করার সময়
এিট �েয়াজন। সম� িলজ আপনার এবং আপনার বািড়ওয়ালার মেধয্ হেব। শহর এই িলেজর েকানও প� নয়।
যিদ আমার অপিরেশািধত ভাড়া বেকয়া থােক তাহেল িক আিম এই অয্াপাটর্েমে� থাকেত পারব?
যিদ অপিরেশািধত ভাড়ার উে�েশয্ েপেম� �হণ করার জনয্ হেয় থােক, েযিটেক মােঝ মেধয্ "বেকয়া ভাড়াও" বলা হয়, আপিন
আপনার অয্াপাটর্েমে� অ�ত 12 মােসর েবিশ সমেয়র জনয্ অবশয্ই থাকেত পারেবন এবং আপনার বািড়ওয়ালার প� েথেক
িলিখতভােব একিট িলজ বা চু ি� থাকেত হেব।
অয্াপাটর্েমে� পিরবােরর থাকার েযেকােনা েময়ােদর জনয্ পিরবােরর অপিরেশািধত ভাড়ার অংশ �দান করেত একিট েযাগয্
পিরবােরর প� হেয় একিট $9,000 পযর্� FHEPS েপইেম� ইসুয্ করা েযেত পাের। যখন �থমবার ভাড়া বেকয়া িছল তখন
আপনার পিরবােরর ভাড়ােট হওয়ার দরকার িছল না। যিদ $9,000-এর েবিশ অথর্রািশর জনয্ একিট অনুেরাধ করা হয়, তাহেল
তা েকস িভিত্তকভােব িবেবচনা করা হেব।
FHEPS-এর বয্াপাের আমার আর িক িক জানা উিচত?
HRA -এর আপনার েকেসর পিরবতর্ েনর বয্াপাের জানা জররী। পিরবতর্ ন আপনার FHEPS ভাড়া পিরপূরক হয়ত বৃি� বা
কম করেত পাের.
যিদ িন�িলিখেতর মেধয্ েকানও পিরবতর্ ন হয় তাহেল আপনােক অবশয্ই HRA েক জানােত হেব:
•
•

আপনার ভাড়ার পিরবতর্ ন।
েয বািড়ওয়ালা বা বয্ি�েক আপিন ভাড়া েদন তার পিরবতর্ ন হেল।

•

আপনার CA েকস-এ বয্ি�র সংখয্ার পিরবতর্ ন হেল (উদাহরণ�রপ, যিদ পিরবাের একজন নতু ন বা�া আেস)।

•

অয্াপাটর্েমে� বসবাসকারী েলােকেদর আেয় পিরবতর্ ন হেল।

যিদ, পিরবােরর েকানও সদসয্ HRA -এর �ারা অনুেরাধ করা েকানও কাজ না কেরন এবং তােদরেক জিরমানা করা হেয় থােক,
তাহেল আপনার FHEPS পিরপূরেকর অথর্রািশ পিরবতর্ ন হেত পাের।**
** যিদ একজন পিরবােরর সদসয্েক জিরমানা করা হয়, তখন পিরবােরর অনুদান CA এবং আবাসেনর ভাতা কেম
যােব।যিদ জিরমানা করা হয় তাহেল আপনার FHEPS পিরপূরকও কেম যােব।আপনােক সরাসির বািড়ওয়ালােক েসই
অথর্রািশ �দান করেত হেব যা আবাসন ভাতা এবং FHEPS পিরপূরেক কম কের েদওয়া হেয়েছ, যত সমেয়র জনয্

জিরমানা বজায় থাকেব।

FHEPS ভাড়া পিরপূরক অথর্রািশ ব� হেয় যােব, যিদ িন�িলিখেতর মেধয্ একিট হয়:
• আপনার পিরবােরর আর েকানও CA েকস েনই।
• আপনার পিরবােরর আর 18 বছেরর কম বয়সী বা�া বা 19 বছেরর কম বয়সী বা�া েনই যারা স�ূণর্ সমেয়র ছা�
বা ছা�ী এবং িনয়িমতভােব েসেক�াির �ু ল বা তার সমান �র বা বৃিত্তমূলক বা �যুি�গত �িশ�েণ অংশ�হণ কের
থােক।
এই পিরবতর্নগিলর েযেকানিটর জনয্ আপনােক 10 িদেনর মেধয্ অবশয্ই HRA েক জানােত হেব।এই
পিরবতর্নগিল আপনার আবাসন ভাতার পিরমাণ, FHEPS সুিবধা বা FHEPS েযাগয্তােক পিরবতর্ন
করেত পাের।
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আমার মেন হয় েয আিম FHEPS-এর জনয্ েযাগয্, এর পর আিম িক করব?
যিদ আপিন েকানও আবাসেন না থােকন এবং আপিন উৎখাত বা গৃহহীনতার ঝুঁ িকেত রেয়েছন তাহেল আপিন 311ন�ের
FHEPS �দানকারীেক কল করেত পােরন।
যিদ আপিন আবাসেন থােকন, আপিন FHEPS �দানকারী বা আবাসন বািড়র িবেশষ�/েকস ময্ােনজার আরও িব�ৃ তভােব
FHEPS -এর বয্াপাের েবাঝােব এবং একিট অয্াপাটর্েম� েখাঁজার জনয্ আপনােক সাহাযয্ করেবন।
আবাসেন বসবাসকারী পিরবার যােদর FHEPS–এর জনয্ অনুেমািদত হেয়েছন, তারা আসবােবর ভাতার জনয্ েযাগয্ হেত
পােরন। সরােনার সহায়তা পাওয়ার জনয্ আপনােক আপনার েকস ময্ােনজােরর সােথ কাজ করা উিচত।বািড়ওয়ালা �থেমই
এক মােসর স�ূণর্ ভাড়া এবং অিতির� িতন মােসর ভাড়া পিরপূরক পােবন।বািড়ওয়ালা একিট িসিকউিরিট ভাউচারও পােবন।
আমার ইিতমেধয্ একিট FHEPS অয্াপাটর্েম� আেছ, িক� আমার সাহােযয্র �েয়াজন।আিম কােক েফান
করেত পাির?
েয সম� পিরবার উত্খােতর ঝুঁ িকেত রেয়েছন এবং DHS আবাসন েছেড় িদেয়েছন এবং সাহােযয্র দরকার তারা েহামেবস
গৃহহীনতা �িতেরাধ কাযর্ালয় েখাজার জনয্ 311 ন�ের বা 929-221-0043 ন�ের কল করেত পােরন।
েয সম� পিরবার HRA আবাসন েছেড় িদেয়েছন তােদরেক তােদর �ানীয় সমাজ-িভিত্তক অনাবািসক কমর্সচ
ূ ীর সে� সংযু�
হওয়ার জনয্ 929-221-7270 -এ কল করেত হেব।
ূ ীর িববরেণর তথয্িট FHEPS ভাড়া পিরপূরেকর বয্াপাের একিট সাধারণ সংি��সার �দান কের।এিট
এই কমর্ সচ
কমর্ সূচীর পিরচালনার স�িকর্ত স�ূণর্ িববরণ �দান করার জনয্ ৈতির করা হয় িন।

