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 ؟Pathway Homeما المقصود ببرنامج 

ھو برنامج یتیح للعائالت واألفراد المؤھلین إمكانیة االنتقال للعیش مع األصدقاء أو أفراد العائلة  Pathway Homeبرنامج 
على االنتقال من المأوى إلى المجتمع، أو تجنب اإلقامة في  Pathway Homeیمكن أن یساعدك برنامج "). العائالت المضیفة("

یة متطلبات األھلیة، في أسرع وقت ممكن من خالل تقدیم مدفوعات وتلب) DOC(مأوى إذا تم إخراجك من إدارة اإلصالحیات 
البرنامج مفتوح لجمیع العائالت واألفراد المؤھلین ممن كانوا یعیشون في المأوى . شھًرا 12شھریة لعائلتك المضیفة لمدة تصل إلى 

 .DOCیوًما على األقل أو أولئك الذین یستوفون معاییر برنامج  90لمدة 

  دوالر بناًء على  1800دوالر أو  1500دوالر أو  1200یقدم البرنامج مدفوعات شھریة للعائالت المضیفة تصل إلى
 .أسرتك حجم

 كیف أتقدم بطلب؟
یجب أن تُكمل األسرة المضیفة التي . یجب أن تُكمل طلب تقدم یتضمن تحدید سكن وأسرة مضیفة مؤھلین للمشاركة في البرنامج

سیساعدك مسؤول الحالة أو أخصائي اإلسكان أو األخصائي . ض الوثائق لیتم إرفاقھا مع طلب التقدم الخاص بكستحددھا كذلك بع
أو ) HRA(بعد تقدیم طلبك، ستقوم إدارة الموارد البشریة . االجتماعي الخاص بك في عملیة إكمال طلب التقدم وجمع الوثائق الالزمة

 .المجتمعي بإخطارك إذا كانت ھناك حاجة إلى أي معلومات إضافیة Homebaseة أو مقدم خدم) DHS(إدارة خدمات المشردین 

 :أھلیتك اعتماًدا على العوامل التالیة DHSو HRAستقرر 

 .CITYFEPSإحالة لبرنامج  لدیك أویوًما أو أكثر  90لمدة  DHSأن تعیش في الوقت الحالي في مأوى تابع لـ  •

 .الخاص DOCأنت مؤھل لبرنامج  •

 .من المستوى الفیدرالي لحد الفقر% 200أال یتعدى إجمالي دخل أسرتك  •

 ).Single Issue(أن تكون لدیك حالة المساعدة النقدیة ساریة أو ذات إصدار أحادي  •

 ).أدناه متطلبات السكنانظر (أن تكون قد حددت سكنًا وأسرة مضیفة مؤھلین  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )اقلب الصفحة(
 

PATHWAY HOME  برنامج  
 صحیفة الحقائق للعمالء
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 ؟)تابع(كیف أتقدم بطلب 

یوًما أو أكثر، فقد تعفیك  90أیام من آخر مرة أقمت فیھا بالمأوى لمدة  10إذا كنت كررت التقدم بطلب للحصول على مأوى خالل 
HRA وDHS من الشرط المتعلق بوجوب سكنك في المأوى في الوقت الحالي. 

  إذا كنت مؤھالً في الوقت الحالي لبرنامجCITYFHEPS فسیبقى بإمكانك استخدام إعانة اإلیجار التكمیلیة لالنتقال ،
اآلن لتعیش مع العائلة أو األصدقاء ما دام  Pathway Homeإلى شقتك الخاصة حتى إذا كنت تشارك في برنامج 

 .وفاؤك بمعاییر األھلیة مستمًرا

 ما ھي متطلبات السكن الذي أرغب في االنتقال إلیھ؟
یجب أن یلبي السكن الذي ستنتقل للعیش فیھ والعائلة المضیفة . ائالت المؤھلة التي ستنتقل للعیش مع عائلة مضیفةالبرنامج متاح فقط للع

 :بعض المتطلبات، بما في ذلك ما یلي

 ).صدیقك أو قریبك(یجب أن تتضمن العائلة المضیفة المستأجر أو المالك األساسي للسكن  •

السكن للتأكد من أنھ ال توجد بھ مشكالت صحیة أو متعلقة بالسالمة وأن السكن لن  DHS/HRAیجب أن یفحص موظفو  •
 .یكون مكتًظا إذا انتقلتم للعیش فیھ

 ما ھي المدفوعات التي سأتلقاھا أنا والعائلة المضیفة؟
سیعتمد المبلغ على . إیجاریة تكمیلیةستدفع المدینة مدفوعات شھریة مباشرة إلى عائلتك المضیفة أو إلى المالك إذا كنت تتلقى مساعدة 

یتلقى المساعدة النقدیة، فقد ال ) صدیقك أو عضو العائلة(ومع ذلك، إذا كان المستأجر األساسي . حجم أسرتك كما یظھر في الجدول أدناه
سكن مطروًحا منھا قیمة یزید المبلغ الذي تدفعھ المدینة عن إجمالي المدفوعات التي یلتزم بھا المستأجر األساسي مقابل إیجار ال

 .المساعدة النقدیة التي یتلقاھا المستأجر أو المالك األساسي كبدل مأوى

یوًما من  60في غضون  Homebaseدوالر إذا ذھبت إلى برنامج  300قد تتلقى أنت وعائلتك المضیفة أیًضا بطاقة ھدایا بقیمة 
 .انتقالك وكان التمویل متاًحا حالیًا

 Pathway Homeمخطط برنامج 
 المساعدة النقدیة

 أفراد أو أكثر 5 أفراد 4أو  3 فرد أو فردان أفراد األُسرة

 مدفوعات شھریة
 دوالر  1800 دوالر  1500 دوالر  1200 *إلى المضیف 

  وفقًا لحدود حصول المستأجر األساسي أو المالك على المساعدة النقدیة، كما ھو مذكور أعاله، أو إذا كان مسكن العائلة
 .ثابت اإلیجار أو یتم التحكم في إیجارهالمستضیفة 

 
التفاصیل الكاملة  وھي ال تھدف إلى تقدیم. Pathway Homeالمعلومات التي تتضمنھا ھذه الوثیقة تقدم نظرة عامة على برنامج 

 .حول البرنامج


