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 پاتھوے ہوم پروگرام کیا ہے؟

("میزبان فیملیز") کے ساتھ منتقل ہونے پاتھ وے ہوم ایک پروگرام ہے جو اہل فیملیز اور افراد کو دوستوں یا فیملی ممبرز 
کا اہل بناتا ہے۔ پاتھ وے ہوم سے آپ کو پناه گاه سے واپس کمیونڻی میں منتقل ہونے یا اگر محکمہ اصالحات 

)Department of Correction, DOC ماه تک اپنی  12) سے رہا ہو رہے ہوں تو پناه گاه سے احتراز کرنے اور
دائیگیاں فراہم کر کے جتنی جلدی ممکن ہو اہلیت کے تقاضے پورا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ میزبان فیملی کو ماہانہ ا

 DOCدنوں تک پناه گاه میں رہے ہیں یا جو  90پروگرام ان تمام اہل فیملیز یا افراد کے لیے کھال ہوا ہے جو کم از کم 
 پروگرام کا معیار پورا کرتے ہیں۔

 تک کی ماہانہ 1800$ یا 1500$، 1200اعتبار سے میزبان فیملی کو  پروگرام آپ کے گھرانے کے سائز کے $
 ادائیگیاں فراہم کرتا ہے۔

 میں کیسے درخواست دوں؟
آپ کو پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک اہل رہائش گاه اور میزبان فیملی کی شناخت کرنے سمیت ایک درخواست کو 

میزبان فیملی کو بھی آپ کی درخواست کے ساتھ شامل کرنے کے لیے مکمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کے ذریعہ شناخت کرده 
کو مکمل  درخواستکاغذی کارروائی کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کا کیس مینیجر، ہاؤسنگ کا ماہر، یا سماجی کارکن 

د، اگر کرنے اور ضروری دستاویزات کو جمع کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو اپنی درخواست جمع کرانے کے بع
)، Human Resources Administration, HRAکوئی اضافی معلومات درکار ہوں تو ہیومن ریسورسز ایڈمنسڻریشن (

 Homebase) یا آپ کی کمیونڻی کا Department of Homeless Services, DHSمحکمہ برائے سماجی خدمات (
 فراہم کننده آپ کو مطلع کرے گا۔

HRA  اورDHS :مندرجہ ذیل عوامل کی بنیاد پر اہلیت کا تعین کریں گے 

کا  CITYFHEPSآپ کے پاس  یاکی پناه گاه میں ره رہے ہیں  DHSیا اس سے زیاده دنوں سے  90آپ فی الحال  •
 ریفرل موجود ہے۔

 پروگرام کے لیے اہل قرار یافتہ ہیں۔ DOCآپ خصوصی  •

 سے زیاده نہیں ہے۔ 200ے %آپ کے گھرانے کی کل آمدنی غربت کی وفاقی سطح ک •

 ) کا کیس ہے۔Single Issue Cash Assistanceآپ کے پاس ایک فعال یا واحد مسئلے والی نقد اعانت ( •

 آپ نے ایک اہل رہائش گاه اور میزبان فیملی کی شناخت کی ہے (رہائش گاه کے تقاضوں کو ذیل میں مالحظہ کریں)۔ •

 
 
 
 
 
 
 

 (صفحہ پلڻیں)
 

 )PATHWAY HOME PROGRAMپاتھوے ہوم پروگرام (
 گاہکوں کے لیے حقائق نامہ

)Urdu( 
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 ؟(جاری)میں کیسے درخواست دوں 
دنوں کے اندر پناه گاه کے لیے دوباره  10یا اس سے زیاده دنوں کے اپنے آخری قیام سے  90اگر آپ نے پناه گاه میں 
 ان تقاضوں کی چھوٹ دے سکتے ہیں کہ آپ فی الحال پناه گاه میں رہتے ہوں۔ DHSاور  HRAدرخواست دی ہے، تو 

  اگر آپ فی الحالCITYFHEPS  کے لیے اہل ہیں اور اگر آپ اہلیت کا معیار بدستور پورا کر رہے ہوں تو آپ اب بھی
خود اپنے اپارڻمنٹ میں منتقل ہونے کے لیے سڻی کے کرایہ میں اعانت کے تکملہ کا استعمال کر سکیں گے چاہے آپ 

 یں شرکت کرتے ہیں۔فیملی یا دوستوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ابھی پاتھ وے ہوم پروگرام م

 اس رہائش گاه کے کیا تقاضے ہیں جس میں میں منتقل ہونا چاہتا ہوں؟
پروگرام صرف ان اہل گھرانوں کے لیے دستیاب ہے جو میزبان فیملی کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں۔ آپ جس رہائش گاه میں منتقل 

 و پورا کرنا ضروری ہے:ہو رہے ہیں اسے اور میزبان فیملی کو مندرجہ ذیل سمیت کچھ تقاضوں ک

 میزبان فیملی کو رہائش گاه کے بنیادی کرایہ دار یا مالک (آپ کے دوست یا فیملی کے ارکان) کو شامل ہونا ضروری ہے۔ •

• DHS/HRA  کے عملہ کے ذریعہ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے رہائش گاه کا معائنہ ہونا ضروری ہے کہ وہاں
 ہیں اور یہ کہ اگر آپ منتقل ہوں گے تو رہائش گاه میں بہت زیاده بھیڑ نہیں ہوگی۔صحت یا تحفظ کے کوئی مسائل نہیں 

 میں اور میری میزبان فیملی کیا ادائیگی وصول کریں گے؟
اگر آپ کو کرایے میں اعانت کا تکملہ موصول ہو رہا ہے تو سڻی ہذا براه راست آپ کی میزبان فیملی کو یا مکان مالک کو ماہانہ 

جیسا کہ مندرجہ ذیل چارٹ میں دکھایا گیا ہے۔ تاہم، اگر بنیادی  یہوگ۔ رقم آپ کے گھرانے کی سائز پر مبنی گاکرے ادائیگیاں 
کرایہ دار (آپ کا دوست یا فیملی کا رکن) نقد اعانت وصول کرتا ہے، تو رہائش گاه کے لیے سڻی کے ذریعہ ادا کرده رقم بنیادی 

دی کرایہ دار یا مالک کی نقد اعانت کرایہ دار کی مجموعی ادائیگی کی ذمہ داری سے زیاده نہیں ہو سکتی ہے جس میں سے بنیا
 کے پناه گاه کا بھتہ کم کر دیا جائے گا۔

پروگرام میں جاتے ہیں اور فنڈنگ فی الحال دستیاب ہو تو آپ اور آپ  Homebaseدنوں کے اندر  60اگر آپ اپنی منتقلی سے 
 کا گفٹ کارڈ بھی موصول ہو سکتا ہے۔ $300کی میزبان فیملی کو 

 پروگرام کا چارٹپاتھوے ہوم 
 نقد اعانت

 5+ 4یا  3 2یا  1 گھرانے کا سائز

 ماہانہ ادائیگی
 $1800 $1500 $1200 میزبان کو *

  ان پابندیوں سے مشروط جہاں بنیادی کرایہ دار یا مالک نقد اعانت موصول کرتا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، یا*
 مستحکم شده یا کرایہ کنڻرول شده ہے۔جہاں میزبان فیملی کی رہائش گاه کرایہ 

 
اس دستاویز میں معلومات پاتھوے ہوم پروگرام کا ایک عام جائزه فراہم کرتی ہے۔ اس کا مقصد پروگرام کے بارے میں مکمل 

 تفصیالت فراہم کرنا نہیں ہے۔


