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পাথওেয় েহাম ে�া�াম িক? 
পাথওেয় েহাম ে�া�াম হল একিট কমর্সূিচ যা ব�ু বা পিরবােরর সদসয্েদর (“আ�য়দাতা পিরবার”) সে� বসবাস 
করার জনয্ পিরবার বা বয্ি�বগর্েক স�ম কের েতােল। পাথওেয় েহাম আ�য় েথেক কিমউিনিটেত িফের েযেত, বা 
সংেশাধন িবভাগ (Department of Correction, DOC) েথেক মুি� েদওয়া হেল এবং েযাগয্তার আবিশয্কতাগিল 
পূরণ করেল, যত শী� স�ব আপনার আ�য়দাতা পিরবারেক 12 মাস পযর্� মািসক েপেম� �দান কের আ�য় এড়ােত 
আপনােক সহায়তা করেত পাের। ে�া�ামিট অ�ত 90 িদন আ�েয় থাকা বা DOC কমর্সূিচর জনয্ মানদ�গিল পরূণ 
করার সম� েযাগয্ পিরবার বা বয্ি�বেগর্র জনয্ েখালা। 
 ে�া�ামিট আ�য়দাতা পিরবারবগর্েক, আপনার পিরবােরর আকােরর ওপর িনভর্ র কের মােস $1200, 

$1500 বা $1800 পযর্� েদয়। 

আিম কীভােব আেবদন করব? 
আপনােক েযাগয্তামান স�� আবাস�ল এবং ে�া�ােম অংশ েনেব এমন আ�য়দাতা পিরবারেক িচি�ত কের একিট 
আেবদন পূরণ করেত হেব। আপিন েয আ�য়দাতা পিরবারিটেক িচি�ত করেবন তােকও আপনার আেবদেনর সােথ 
েদওয়ার জনয্ কাগজপ� ৈতির করেত হেব। আপনার েকস পিরচালক, আবাসন িবেশষ� অথবা সমাজ কম� আপনােক 
একিট আেবদন পূরণ আেবদন করেত এবং �েয়াজনীয় নিথপ� একি�ত করেত সাহাযয্ করেবন। আপিন আপনার 
আেবদন জমা করার পের, েকােনা অিতির� তেথয্র �েয়াজন হেল, মানব স�দ �শাসন (Human Resources 
Administration, HRA), গৃহহীন পিরেষবার িবভাগ (Department of Homeless Services, DHS) বা 
আপনার কিমউিনিট েহামেবস �দানকারী আপনােক তা জানােব। 

HRA এবং DHS িন�িলিখত িবষেয়র িনিরেখ েযাগয্তামান িনধর্ারণ করেব: 
• আপিন বতর্ মােন েকােনা DHS আ�েয় 90 িদন বা তার েচেয় েবিশ সময় বসবাস করেছন িকনা অথবা 

CITYFHEPS এর েরফােরল রেয়েছ িকনা। 
• আপিন িবেশষ DOC ে�া�ােমর জনয্ েযাগয্ িকনা। 
• আপনার েমাট পািরবািরক উপাজর্ ন েফেডরাল দাির�য্ সীমার েচেয় 200% েবিশ নয়। 
• আপনার কােছ একিট সি�য় অথবা একক ইসুয্ নগদ সহায়্তার (Single Issue Cash Assistance) 
েকস রেয়েছ। 

• আপিন একিট েযাগয্তামান অজর্ নকারী বসবােসর েক� এবং আ�য়দাতা পিরবার িচি�ত কেরেছন 
(বসবােসর জনয্ �েয়াজনীয়তাগিল নীেচ েদখুন)। 

 
 
 

(পেরর প�ৃায় যান) 
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আিম কীভােব আেবদন করব (চলেছ)? 
যিদ আপিন আ�য় িশিবের 90 বা তার েবিশ িদন থাকার পর 10 িদেনর মেধয্ আবার আ�য় িশিবেরর জনয্ আেবদন 
কেরন, তাহেল HRA এবং DHS আপনার বতর্ মােন আ�য় িশিবের থাকার �েয়াজনীয়্তািট মকুব করেত পাের। 
 আপিন বতর্ মােন CITYFHEPS এর জনয্ েযাগয্ থাকেলও আপিন আপনার িনেজর অয্াপাটর্ েমে� 

যাওয়ার জনয্ একিট িসিট ের�াল সহায়তা কমর্সূিচ বয্বহার করেত পারেবন এমনিক আপিন 
েযাগয্তার মানদ� পরূণ করা অিবরত রাখেত পিরবার ও ব�ুেদর সে� েযাগদান করার জনয্ এখন 
পাথওেয় েহাম ে�া�ােম অংশ�হণ করেলও। 

আিম েয বাসায় েযেত চাই তার জনয্ �েয়াজনীয়্তাগিল িক িক? 
কমর্সূিচিট শধুমা� একিট আ�য়দাতা পিরবােরর সােথ থাকেত যাওয়া েযাগয্ পিরবারগিলর জনয্ উপল�। আপিন েয 
বাসায় যাে�ন এবং আ�য়দাতা পিরবারিটেক অবশয্ই িন�িলিখত সহ িনিদর্� �েয়াজনীয়্তাগিল পূরণ করেত হেব: 

• আ�য়দাতা পিরবারেক অবশয্ই �াথিমক ভাড়ােট বা বাসার মািলেকর (আপনার ব�ু বা পিরবােরর সদসয্) 
নাম অ�ভুর্ � করেত হেব। 

• আপিন েয বাসায় থাকেত যােবন তােত েকােনা �া�য্ বা িনরাপত্তা স�িকর্ ত সমসয্া েনই এবং আপিন েসই 
বাসািটেত েগেল েসখােন বসবাসকারী েলােকর সংখয্া েবিশ হেয় যােব না তা িনি�ত করেত DHS/HRA কম�েক 
অবশয্ই বািড়িট পরী�া করেত হেব। 

আমার আ�য়দাতা পিরবার এবং আিম কী পিরমাণ অথর্ পাব? 
আপিন একিট ভাড়া সহায়তা স�ূরক েপেল িসিট আপনার আ�য়দাতা পিরবারেক অথবা বািড়ওয়ালােক সরাসির 
েপেম� করেব। পিরমাণিট নীেচর তািলকায় �দিশর্ত আপনার পিরবােরর আকােরর িভিত্তেত িনধর্ািরত হেব। তেব, যিদ 
�াথিমক ভাড়ােট (আপনার ব�ু বা পিরবােরর সদসয্) নগদ সহায়তা পান তাহেল, িসিটর েদয়া অথর্ �াথিমক 
ভাড়ােটর বসবােসর জনয্ েমাট েপেমে�র পিরমােণর েথেক �াথিমক ভাড়ােট বা মািলেকর আ�য় িশিবেরর নগদ 
সহায়তা িবেয়াগ করার পেরর পিরমােণর েথেক েবিশ হেত পারেব না। 

আপিন আপনার যাওয়ার 60 িদেনর মেধয্ একিট Homebase কমর্সূিচেত চেল েগেল এবং বতর্ মােন ফাি�ং উপল� 
হেল, আপিন এবং আপনার আ�য়দাতা পিরবার একিট $300 উপহােরর কাডর্ ও েপেত পােরন। 

পাথওেয় েহাম ে�া�ােমর তািলকা 

নগদ সহায়তা 
পিরবােরর আকার 1 বা 2 3 বা 4 5+ 

মািসক েপেম� 
আ�য়দাতােক * $1200 $1500 $1800 

 উপের েযমন উে�খ করা আেছ েসই মেতা �াথিমক ভাড়ােট বা মািলক নগদ সহায়তা েপেল বা েযখােন 
আ�য়দাতা পিরবােরর আবাসন ভাড়া ি�িতশীল বা ভাড়া িনয়ি�ত েসখােন সীমা সােপে�। 

 
এই নিথেত থাকা তথয্ পাথওেয় েহাম ে�া�ােমর একিট সাধারণ উপিরবী�ণ �দান কের। এিট ে�া�ােমর স�ূণর্ িবশদ 
সরবরাহ করেত উ�ী� নয়। 


