LINC IV ভাড়া সহায়তা কমর্সূচী
DHS �াহকেদর জনয্ তথয্ প�
েফ�য়ারী 2018

কিমউিনয্িটেত বসবাস (LIVING IN COMMUNITIES, LINC) IV ভাড়া সহায়তা কমর্ সূচী কী?

িলংক LINC IV ভাড়া সহায়তা কমর্সূচী (LINC IV Rental Assistance Program) বতর্ মােন িনউ ইয়কর্ শহেরর গৃহহীণ পিরেষবা
িবভােগর (Department of Homeless Services, DHS ) আ�েয়র, িনরাপদ �ােনর এবং �প ইন েস�ােরর �া�বয়� এবং �া�বয়�
পিরবারেক পিরেষবা �দান কের, যা 60 বছর বা তার েবিশ বয়সী কাউেক সংযু� কের, SSI, SSD বা বাধর্কয্ �িতব�ী
সুিবধা বা �িতপূরণ �হণ কেরন বা বতর্ মােন যারা এই ধরেনর সুিবধা �হণ করেছন না িক� িনউ ইয়কর্ শহেরর মানব স�দ
�শাসন(Human Resources Administration, HRA ) �ারা এই ধরেনর সুিবধার স�াবয্ েযাগয্তার জনয্ িনধর্ািরত। LINC IV েযাগয্
পিরবারেক এক বছেরর জনয্ পিরবােরর ভাড়ার একিট অংশ পিরেশাধ করার মাধয্েম যতটা তাড়াতািড় স�ব অ�ায়ী,
আপত্কালীন আ�য় েথেক সমােজ িফের আসেত সাহাযয্ করেত পাের এবং িরসািটর্িফেকশন িনধর্ারেণর জনয্ বািষর্ক পযর্েব�ণ
করেব; িরসািটর্িফেকশন চালু সহায়তার জনয্ পিরবােরর �েয়াজন মূলয্ায়ণ করেব। উপল� তহিবেলর কারেণ শধুমা� সীিমত
সংখয্ক পিরবাররা LINC IV ভাড়া সহায়তা পােবন। অতএব, উপেরা� মাপদ� স�ূণর্ করা সম� �াহক ভাড়ার সহায়তা �হণ
করেত স�ম হেবন না।
LINC IV ভাড়া সহায়তা কমর্সূচী:
•

আপনােক ভাড়া িদেত সাহাযয্ কের, যিদ আপিন েযাগয্ হন এবং তহিবল উপল� থােক।

•

আপনার অয্াপাটর্েমে�র ভাড়া িহেসেব আপনার পািরবািরক আেয়র (উপািজর্ত এবং অনুপািজর্ত) 30% �দান করেত হেব বা
ঘেরর ভাড়া িহেসেব $50 �দান করেত হেব।

•

কমর্সূচীর জনয্ তহিবল উপল� থাকা পযর্� এবং আপনার সহায়তার আবশয্কতা থাকা পযর্� অিনিদর্ �কােলর জনয্ িব�ার করা
েযেত পাের।

আিম েযাগয্ িকনা আিম িকভােব জানব?
আপিন েযাগয্ হেত পােরন যিদ:
• আপিন বতর্ মােন একক �া�বয়� বা �া�বয়� পিরবােরর জনয্ DHS আ�েয় বা একিট DHS িনরাপদ �ান বা �প ইন
েস�াের আেছন।
•

আপনার পিরবােরর অ�ত একজন সদেসয্র বয়স 60 বা তার েবিশ বা SSI, SSD,বাধর্কয্ �িতব�ী সুিবধা বা �িতপূরণ �হণ
করেছন। সুতরাং, েসই পিরবােরর জনয্ LINC IV উপল� যােদর সােথ এই ধরেনর সুিবধার জনয্ স�াবয্ েযাগয্ বয্ি� আেছন
িক� বতর্ মােন েসগিল পাে�ন না। যিদ আপিন মেন কেরন েয আপিন �িতব�ী সুিবধার জনয্ েযাগয্ হেত পােরন, অনু�হ
কের আপনার েকস ময্ােনজােরর সে� কথা বলুন।

•

আপনার কােছ একিট সি�য় বা একক িবষেয়র সরকাির সহায়তা েকস আেছ। যিদ আপনার কােছ বতর্ মােন েকানও সরকাির
সহায়তা েকস না থােক, আপিন েযাগয্ িক না িনধর্ারণ করার জনয্ অনু�হ কের আপনার েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা
বলুন।

•

আপনার পািরবািরক আয় েযন েফেডরাল দাির�তা �েরর েথেক 200% েবিশ না হয়।

•

আ�েয় আপনার িনবােসর উপর িভিত্ত কের আমরা আপনার িনবােসর গর� ি�র কেরিছ।

যিদ HRA এবং DHS িনধর্ারণ কেরন েয আপিন েযাগয্ তাহেল আপিন একিট সািটর্িফেকশন প� পােবন যা 90 িদেনর জনয্ ৈবধ
থাকেব। 90 িদেনর পর, যিদ আপিন �ায়ী িনবাস েখাঁজার জনয্ এই প�িট বয্বহার না কেরন তাহেল আপিন এখনও েযাগয্তা
মানদ� স�ূণর্ করেছন িক না তা HRA এবং DHS িনধর্ারণ করেব। যিদ আপনার িনবাস খুঁজেত েকানও সমসয্া হয় বা েকানও
�� থােক তাহেল আপনােক আপনার েকস ময্ােনজার বা আপনার সুিবধােকে�র হাউিজং িবেশষে�র সােথ েযাগােযাগ করেত হেব।

অনু�হ কের ল�য্ করন েয যিদ কমর্সূচীর তহিবল েশষ হেয় যায় বা সমা� হেয় যায় তাহেল সািটর্িফেকশন প� ৈবধ থাকেব
না।

কিমউিনয্িটেত আমার �থম বছেরর পর আমার ভাড়ার সহায়তা িকভােব পূননর্ বীকরণ করব?
আপনার �থম বছেরর পর, তহিবল উপল� থাকার সময় আপিন বািষর্কভােব পুননর্বীকরণ েপেত পােরন, যিদ আপনার বািষর্ক
আয় দাির�তা �েরর 200% েবিশ না হয় এবং আপনার পিরবাের 60 বা তার েবশী বয়সী েকানও বয্ি� থােক বা SSI, SSD,
বা বাধর্কয্ �িতব�ী সুিবধা বা �িতপূরণ �হণকরী েকানও বয্ি� থােক।

আমােক ভাড়া িহেসেব কত অথর্ িদেত হেব?

যিদ আপিন LINC IV ভাড়া সহায়তা কমর্সূচীর জনয্ েযাগয্ হন এবং নিথভু � থােকন তাহেল অয্াপাটর্েমে�র জনয্ আপনার বািষর্ক
আেয়র 30% আপনােক অবশয্ই িদেত হেব বা ঘেরর ভাড়া িহেসেব $50 িদেত হেব। যিদ আপিন মািসক সরকাির সহায়তা আ�য়
ভাতা েপেয় থােকন তাহেল এিট আপনার ঘেরর জনয্ স�ূণর্ভােব আপনার অংশদানেক কভার করেব এবং একিট অয্াপাটর্েমে�র
জনয্ আপনার অংশদােনর একিট অংশ কভার করেব। আপিন িলজ �া�র করার সময় েসই বছেরর জনয্ আপনার অংশদােনর
রািশ ি�র করা হয় এবং LINC IV কমর্সূচীেত �থম বছেরর জনয্ পিরবতর্ ন হেব না িক� কমর্সূচীর জনয্ আপনার বািষর্ক
পুননর্বীকরেণর সময় পযর্েব�ণ করা হেব। আপনার েমাট মািসক পািরবািরক আেয়র মেধয্ রেয়েছ িনযুি�র উপাজর্ন এবং
অনুপািজর্ত আয় েযমন SSI/SSD। ভতুর্ িকযু� িনযুি�র আয়, েযমন TEAP পাকর্ িবভাগ (TEAP Parks Department) এবং কেলজ
কমর্ অধয্ায়ন চাকির েথেক আয়েক, আেয়র মেধয্ যু� করা হয় না। অতএব, আ�য় ��ান অ�বর্ত�কালীন চাকির কমর্সূচীর
(Shelter Exit Transitional Jobs Program, SET ) েথেক আয়েক, আেয়র মেধয্ যু� করা হয়।
আপনার মািসক আেয়র পিরমােণর েথেক েবিশ ভাড়া �দান করা উিচত নয় এবং আপনার েকানও িসিকউিরিট িডেপািজট বা
ে�াকার িফও েদওয়া উিচত নয়।(এই শহর িসিকউিরিট িডেপািজট এবং ে�াকার িফ জাির করেছ, যিদ �েয়াজন হয়।) এই
ধরেনর েপেম�েক সাইড িডল বলা এবং LINC IV কমর্সূচীর অধীেন িনিষ�। যিদ েকানও বয্ি� আপনােক এ ধরেনর েপেম�
করেত বেল তাহেল আপনার 311 বা 929-221-0043 ন�ের কল করা উিচত।

কত পিরমাণ ভাড়া সহায়তা উপল� রেয়েছ?

LINC IV কমর্সূচীর যেথ� নমনীয়তা আেছ এবং আপনােক িলেজর অয্াপাটর্েম� বা ভাডার ঘের যাওয়ার জনয্ সাহাযয্ করেত
পাের।

যিদ আপিন একিট িলেজর অয্াপাটর্েমে� যান:

যিদ LINC IV-এর মাধয্েম একিট অয্াপাটর্েমে� যান, তাহেল আপনার LINC IV ভাড়া সহায়তা আপনার পািরবািরক আয় এবং
আপনার পিরবাের কতজন সদসয্ আেছ তার উপর িনভর্ র করেব।
বিধর্ত সবর্ািধক ভাড়ার পিরমাণ িনেচর চােটর্ তািলকাভু � রেয়েছ।
অনু�হ কের ল�য্ করেবন েয আইনতভােব িলেজ উে�িখত পিরমাণ বােদ আপনার েথেক অনয্ েকানও চাজর্ েনওয়ার অনুমিত
বািড়ওয়ালার কােছ েনই। বািড়ওয়ালােদর িহট এবং গরম জেলর জনয্ অিতির� রািশ েনওয়া িনিষ�। আপনার সুর�ার জনয্
আপনার েকানও সাইড িডেলর জনয্ একমত হওয়া উিচত নয়। আপনার 311 বা 929-221-0043 ন�ের কল কের এরকম ধরেনর
েয েকানও অনুেরােধর বয্াপাের DHS বা HRAেক তত�ণাত জানােনা উিচত।
সম� িলজ আপনার এবং আপনার বািড়ওয়ার মেধয্ এবং শহর এই িলেজর একজন প� নয়।
LINC IV

ভাড়া সহায়তা কমর্ সচ
ূ ী তািলকা

পিরবােরর আকার

1 বা 2

3

4

5

6

7

8

9

10

বিধর্ত সবর্ািধক ভাড়া

$1,268

$1,515

$1,515

$1,956

$1,956

$2,197

$2,197

$2,530

$2,530

LINC IVউদাহরণ
িন�িলিখতিট একিট নমুনা ভাড়া অংশদান এবং ভাড়া সহায়তা পিরমাণ। আপনার অংশদান এবং সবর্ািধক ভাড়া আপনার িনজ�
পািরবািরক এবং পিরবােরর আকােরর ওপর িনভর্ র করেব।
পিরবােরর আকার:
সবর্ািধক ভাড়া:
মািসক পািরবািরক আয়:
মািসক ভাড়ার অংশদান:
মািসক ভতুর্ িক:

2
$1,268
$1,320
$396
$872

যিদ আপিন একিট ভাড়ার ঘর বা অনয্েদর সােথ থাকার বয্ব�ায় যান:
যিদ আপিন LINC IV-এর মাধয্েম একিট ভাড়ার ঘের বা অনয্েদর সােথ থাকার বয্ব�ায় যান তাহেল সবর্ািধক ভাড়া হেব $800
এবং LINC IV ভাড়া সহায়তা পিরমাণ আপনার বা�ব ভাড়া ($800 পযর্�) এবং আপনার মািসক ভাড়া অংশদােনর (যা $50এর সমান হেব) মেধয্ ফারােকর পিরমাণ হেব।

আিম িকভােব একিট অয্াপাটর্েম� বা ঘর খুঁেজ পাব এবং একিট িলজ বা অনয্ানয্ ভাড়ার চু ি� �া�র
করব?
আপনার গৃহ িবেশষ� বা েকস ময্ােনজার আপনােক বািড়ওয়ালা এবং দালােলর সােথ েযাগেযাগ করার জনয্ সাহাযয্ করেব।
আপিন একিট অয্াপাটর্েম� বা ঘর পাওয়ার পর একজন েকস ময্ােনজার পযর্েব�ণ তািরখ ি�র করার জনয্ দালাল, বািড়ওয়ালা
বা �াথিমক ভাড়ািটয়ােদর সােথ কথা বলেব এবং অনুেমাদেনর জনয্ আপনার নবীনতম আেয়র তথয্ সহ উপযু� নিথপ� HRAেত জমা করেব।
যিদ আপিন একিট ঘর ভাড়া েনন, ভাড়ািট েযন িন�িলিখত মানদ�গিল অবশয্ই স�ূণর্ কের:
• অয্াপাটর্েমে� 3িটর েবিশ েবডরম েযন না থােক এবং অয্াপাটর্েমে�র মেধয্ 3 জেনর েবিশ স�কর্ বয্তীত �া�বয়�
(আপনার পিরবার সহ) থাকেত পারেব না।
•

যিদ আপিন বািড়ওয়ালার েথেক একিট ঘর ভাড়া েনন তাহেল েসই ঘরিট েযন ভাড়া ি�রকরণ সােপ� অয্াপাটর্েমে� না
থােক।

•

যিদ আপিন একিট অয্াপাটর্েমে�র �াথিমক ভাড়ািটয়ার কাছ েথেক ঘর ভাড়া েনন তাহেল �াথিমক ভাড়ািটয়ােক অবশয্ই
আপনার সােথ েসই অয্াপাটর্েমে� থাকেত হেব এবং ভাড়ািট েযন েসই অয্াপাটর্েমে� েবডরেমর সংখয্ার ওপর িভিত্ত কের
আপনার অনুপােতর ভাড়ার েথেক েবিশ না হয়।

**যিদ আপিন িনেজই একিট অয্াপাটর্েম� বা বািড় খুঁেজ েনন তাহেল অনু�হ কের তত্�ণাত গৃহ িবেশষ� এবং েকস
ময্ােনজারেক জানান যােত একিট পযর্েব�েণর বয্ব�া করা েযেত পাের এবং বািড়ওয়ালা বা �াথিমক ভাড়ািটয়ােক কমর্সূচীর
নিথপ� �দান করা েযেত পাের**

আমার নতু ন আবাসেন যাওয়ার পর আিম িক ধরেনর সাহাযয্ েপেত পাির?

HRA এবং DHS এই কমর্সূচীর পিরবারেক পিরেষবা �দানকারীেদর কােছ পাঠােবন, যারা তােদরেক তােদর সমােজ উপযু�
পিরেষবার সােথ সংযু� হওয়ার জনয্ সাহাযয্ করেবন।
এই পুি�কায় �দত্ত তথয্গিল LINC IV ভাড়া সহায়তা কমর্ সূচীর একিট সাধারণ সংি�� িববরণ �দান কের। কমর্ সূচীর
পিরচালনা স�িকর্ত স�ূণর্ িববরণ �দান করার জনয্ এিট ৈতির করা হয়িন।

