পাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđć
ĺĈđñ Ɵþ đĒĂāŪ
đĉĘý ĉ ĒąǷ Ēȼ
ƣđĎĘï ĉ নাম
ä ƽĘĠĉ
Ǉ ï đĂđ1
Ǉ ï đĂđ2
CARES ĺï č #:
আেবদেনর তািরখ: মাস/িদন/বছর

ĒąǷ Ēȼĉ তািরখ: মাস / িদন / বছর

আেবদন #:

____________ এ আপিন পাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđĘćĉ ö ĂƟআেবদন জমা িদেয়েছন।
আপিন পাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđĘćĉ ö ĂƟĺĈđñ Ɵ।
আপিন এই Ǉ ï đĂđĠ ã ąĒʆþ ä ƽĠĀđþ đপিরবাের ĺĈđñ ĺĀí Ġđĉ ö ĂƟঅনুেমাদন ĺăĘĠĘõĂ:
________________________________________________________________________।
আপনার ä ƽĠĀđþ đমােস $_____________________ পােবন।
ĒĂɎĒĊĒðþ কারেণ আপিন পাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđĘćĉ ö ĂƟã ĘĈđñ Ɵ:
আপনার আেবদন ã čɑ ĕ
ýŪ
। আপিন ĒĂɎĒĊĒðþ নিথ জমা ĺĀĂ িন: _______________________________
________________________________________________________________________________________________.
আপনার পিরবাের ã ȭþ একজন čĀčƟí ĺĂå ĺĈ নগদ সহায়তা পান (একক åčĔ
Ɵবা čĒƠ Ġ) এবং পিরবােরর ĺĈ সব čĀčƟনগদ সহায়তার (একক åčĔ
Ɵবা
čĒƠ Ġ) ö ĂƟĺĈđñƟতােদর সকলেক ã ąċƟå এই ধরেণর সুিবধা ĺăĘþ হেব।
আপনার পিরবােরর ĺćđù আয় ĺĈĂ ইউ.এস ˰đʆƟও মানব čɑ Āিবভাগ (U.S. Department of Health and Human Services) অনুযায়ী ĺĄû đĘĉĊ
ĀđĒĉƲƟčēćđĉ 200 শতাংশ ã Ēþ Ơ ć কেরেছ।
আপনার পিরবাের এমন ĺï đĘĂđĒċ˝ ĺĂå ĺĈ িনউ åĠĘï Ūĉ িবিধ, িনয়ম এবং ƵĒąāđĘĂĉ িশেরানাম 18 এর ধারা 369.2(c)-এ ç ĒɨĒðþ ćđăï đǇ পূরণ
কেরেছ।
আপনার বাসা DHS ä ƽĠ িশিবেরর ö ĂƟĺĈđñƟনয়।
আপনার পিরবার ąþŪćđĘĂ Ēčǅĉ ä ƽĠ িশিবের থােক না।
আপনার পিরবার পরপর ã ȭþ Ăˊ å িদন Ēčǅĉ ä ƽĠ িশিবের থােকিন।
আপিন এমন ĺï đĘĂđä ƽĠĀđþ đপিরবার খুঁেজ পানিন ĺĈ আপনােক ƵĘĈđö ƟčąŪ
đĒāĘï ĉ ĺąĒċ মািসক ĺăĘćĘȥĉ িবিনমেয় আপনার পিরবারেক থাকেত
িদেত čɖ þ হেয়েছ।
আপিন ĺĈ ä ƽĠĀđþ đপিরবার খুঁেজেছন ĺčðđĘĂ থাকেল আপনার পিরবােরর ˰đʆƟ, ĒĂĉđăȑđবা ï ĊƟđý ঝুঁ িকর মুেখ পড়েব।
ã ĂƟđĂƟ: _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

আমােদর ĒčȝđĘȭĉ ăĈŪ
đĘĊđôĂđকরার অিধকার
আপিন িক মেন কেরন আমরা ভুল? (তাই হেল, ã ĒąĊĘ˘ HRA এর čĘǩ কথা বলুন।)
যিদ আপনার মেন হয় ĺĈ ĺĈđñƟþ đĒĂāŪ
đĉĘýĉ ĒąǷ Ēȼ অথবা পাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđĘćĉ মািসক ĺăĘćĘȥ ĉ পিরমাণ čǇ ï নয় তাহেল আপিন
HRA এর ćđāƟĘć িরিভউ ï ĂĄđĘĉĘȷ ĉ ćđāƟĘć অনুেরাধ করেত পােরন। যিদ আমােদর তরেফ ভু ল হয় তাহেল আমরা তা সংেশাধন করেবা।
যিদ আপনার ĺï č ćƟđĘĂö đĘĉĉ čĘǩ কথা বলার পর আপিন čˍ ɳ না হন তাহেল আপিন ĒčȝđĘȭĉ ăĈŪ
đĘĊđôĂđĉ অনুেরাধ করেত পােরন। ƵđĠå
এই ĒčȝđĘȭĉ ăĈŪ
đĘĊđôĂđকরােনা ʶ þ উপায় হল HRA এর ćđāƟĘć ï ĂĄđĘĉĘȷ ĉ অনুেরাধ করােনা।
ĺï đĘĂđিরিভউ ï ĂĄ đĘĉĘȷ ĉ অনুেরাধ িকভােব করেত হয়
িরিভউ ï ĂĄđĘĉȷ অনুেরাধ করা খুব সহজ। ˝āĔ929-221-0043 Ă˘Ęĉ ĺĄđĂ ï ˙ Ă এবং বলুন ĺĈ আপিন পাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđĘć আপনার
ĺĈđñƟþ đčɑ Ęï Ūëï ǅ িরিভউ ï ĂĄđĘĉĘȷ ĉ অনুেরাধ করেছন। যত ʶ þ čɕą তার ö ĂƟসময় ĒĂāŪ
đĉý করা হেব।
িরিভউ ï ĂĄ đĘĉĘȷ আপিন িক Ƶþ Ɵđċđকরেত পােরন
িরিভউ ï ĂĄđĘĉȷ-এ আমরা আপনার čĘǩ আমােদর Ēčȝđȭিনেয় আেলাচনা করব। কখনও ëǅå আপনার čćčƟđসমাধােনর ʶ þ উপায় হেয় যায়।
আপনার যিদ ĺï đĘĂđĂĒÿ ăƯ থােক যা ĺĀðđĠ ĺĈ ëï ǅ ʰ ǅ ঘেটিছল, ĺčå ĺǘĘƯ আপিন আমােদরেক ʰ ǅǅ ąƟđðƟđকরেত পােরন এবং আমরা
আপনােক আপনার þ ÿ ƟăĒĉąþŪĂ বা হালনাগাদ করার ʶ Ĝ
þ þ ć উপায় čɑ Ęï ŪĒĂĘĀŪ
ċĂđĺĀą
যিদ আপিন িরিভউ ï ĂĄđĘĉĘȷ ĉ ফলাফেল čˍ ɳ না হন তাহেল আপনার তখনও ƵċđčĒĂï আেবদন করার সুেযাগ থাকেব। আপনার
ï ĂĄ đĘĉĘȷ ĉ পর আপনার আিপেলর অনুেরাধ করার সময়সীমা 60 িদন বাড়ােনা হেব।
ƵċđčĒĂï আেবদন ăȝĒþ
আিপেলর অনুেরাধ করার ĺċČ তািরখ: এই ĺĂđǅč বা আপনার ï ĂĄđĘĉȷ অনুেরােধর তািরখ ĺÿ Ęï 60 িদেনর ćĘāƟƵċđčĒĂï আিপল
করার অনুেরাধ আপনার আেছ।
িকভােব ƵċđčĒĂï আিপেলর ö ĂƟঅনুেরাধ করেত হয়:
আপিন ডাক, Ą ƟđǙ অথবা ইেমল মারফত আেবদেনর ö ĂƟবলেত পােরন। যিদ আপিন HRA এর কােছ ĄƟđǙ ও ইেমইল মারফত না জানােত
পােরন তাহেল সময়সীমার ćĘāƟপাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđĘćĉ আিপল করেত ã ĂĔ
ƣĎকের এই Ǉ ï đĂđĠ ĒôǇ পাঠান: Pathway Home Program,
150 Greenwich Street, 36th Floor, New York, NY 10007।
(1) ডাকেযাগ:

এই ĒąǷ Ēȼĉ Ēþ Ăǅ ăĖ
ɵđĉ čąʟĒĊĉ ƵĒþ ĒĊĒă čɑ ĕ
ý Ūকের এই Ǉ ï đĂđĠ পাঠান:
Pathway Home Program Appeals
150 Greenwich Street, 36th Floor
New York, NY 10007
(ã ĂĔ
ƣĎকের আপনার কােছ ëï ǅ ƵĒþ ĒĊĒă ĺĉĘð িদন।)

আিম ƵċđčĒĂï আিপল চাই। আিম Ēčǅ ĉ ĒčȝđĘȭĉ čĘǩ čɖ þ নই।
(আপিন ĺï Ă čɖ þ নন তার ąƟđðƟđআপনােক িনেচ িদেত হেব, Ēï ˍ আপনােক িলিখত ąƟđðƟđিদেত হেব না।)

ĒƵȥ নাম:

ĺï č Ă˘ĉ:
নাম

মােঝর ä ĀƟǘĉ পদিব

Ǉ ï đĂđ:
ĺùĒĊĘĄđĂ:
শহর:
˰đǘĉ:

ĺʁ ù:

িজপ ĺï đû :
তািরখ:

(2) Ą ƟđǙ :

এই ĺĂđǅ Ęčĉ Ēþ Ăǅ ăĖ
ɵđƵĒþ ĒĊĒă কের এই Ă˘Ęĉ ĄƟđǙ ï ˙ Ă: 917-639-0313.
(ä ƽĠ িশিবের থাকার সময়, আপনার ƵĀđĂï đĉēä ƽĠ িশিবেরর ĄƟđǙ ĺćĒčĂǅĘï আিপল করার অনুেরাধ
করেত ąƟąčđĒĠï সমেয় ąƟąĎđĉ করেত ĺĀĘą।)

(3) ইেমইল:

এই ĺĂđǅ Ęčĉ Ēþ Ăǅ ăĖ
ɵđɾƟđĂ কের ইেমইল কের িদন: RACC@hra.nyc.gov

ƵċđčĒĂï আিপল ˝ ĂđĒĂĘþ িক Ƶþ Ɵđċđকরেবন
HRA আপনােক ëï ǅ ĺĂđǅċ পাঠােব, ĺĈð đĘĂ আিপেলর ˝ĂđĒĂ কেব ও ĺï đÿ đĠ ĎĘǱ তা čɑ Ęï Ūþ ÿ Ɵথাকেব।
˝ĂđĒĂĉ সময়, ĺï Ă আপিন মেন করেছন ĺĈ Ēčȝđȭǅ ভু ল তা čɑ Ęï ŪąƟđðƟđকরার সুেযাগ আপনার থাকেব। ëǅ করার ö ĂƟআপিন ĺï đĘĂđ
উিকল, ä ȕēĠ, ąȴĔবা ã ĂƟকাউেক আনেত পাের। যিদ আপিন িনেজ আসেত না পােরন, তাহেল আপনার হেয় কাউেক ƵĒþ ĒĂĒāʲ করার ö ĂƟ
পাঠােত পােরন। যিদ আপিন আপনার হেয় ã ĂƟকাউেক পাঠােবন বেল Ǉ ï কেরেছন িযিন উিকল নন তাহেল আপনােক ã ąċƟå ĺčå ąƟĒǏ ĉ
ćđāƟĘć ˝ĂđĒĂ অিফসারেক জানােত হেব আপিন চান ĺĈ ĺčå ąƟĒǏ সভায় আপনার হেয় ƵĒþ ĒĂĒāʲ করেবন।
আমরা ĺï Ă ভু ল তা čɑ Ęï ŪąƟđðƟđিদেত আপনােক čđĎđĈƟকরার ö ĂƟআপনােক সহায়তা করেত পােরন এমন ĺĈ ĺï đĘĂđčđǘēআপিন আনেত
পােরন। আপনার কােছ ĺï đĘĂđĂĒÿ ăƯ থাকেল আপিন তা আনেত পােরন: ĺă ʁ đą, রিসদ, িবল, û đǏ đĘĉĉ িববৃিত। ˝ĂđĒĂĉ সময়, আপিন ও
আপনার উিকল বা ã ĂƟđĂƟƵĒþ ĒĂĒāĉđআপনার ĺï Ęčĉ সহায়তার ö ĂƟĺĈ čđǘēআনেবন বা আমরা আনব তােদর čđĎđĈƟকরেত পাের।
যিদ আপিন ƵĒþ ąȴ ēহন এবং আসেত না পােরন, তাহেল আপিন ĺï đĘĂđƵĒþ ĒĂĒā বা ąȴĔবা ä ȕēĠ বা উিকল পাঠােত পােরন। যিদ
আপনার ƵĒþ ĒĂĒā একজন উিকল না হন বা ĺï đĘĂđউিকেলর ã āēĂʆ ï ćʗনা হন তাহেল আপনার ƵĒþ ĒĂĒāĘï ã ąċƟå ëï ǅ ˰đǘĉ করা
ĒôǇ ˝ĂđĒĂ অিফসারেক িদেত হেব।
যিদ আপিন ƵĒþ ąȴēহন তাহেল ï ĂĄđĘĉȷ বা ˝ĂđĒĂĘþ ã áċƣĎĘýĉ ö ĂƟআপনার থাকার জায়গা, সাইন ĊƟđǩĔ
ĘĠö ąƟđðƟđ, ĀĖ
ĒɳċĒǏ ĎēĂþ đĉ
সহায়তা বা ã ĂƟđĂƟąƟąʆđĉ ƵĘĠđö Ă হয় তাহেল ã ĂĔ
ƣĎকের এই ĄĘćŪএই অনুেরাধ ï ˙ Ă।
আইিন সহায়তা
এই čćčƟđĉ সমাধােনর ö ĂƟযিদ আপনার একজন উিকেলর সহায়তা ƵĘĠđö Ă হয় তাহেল আপিন ĺĊđï đĊ ĒĊñƟđĊ এইড ĺčđčđåǅ বা ã ĂƟđĂƟ
আইিন ওকালিত ĺñđɵēĺÿ Ęï িবনা খরেচ একজন উিকেলর সহায়তা পােবন। ĒĊñƟđĊ এইড বা ã ĂƟđĂƟওকালিত ĺñ đɵēĉ čĘǩ ĺĈđñđĘĈđĘñ ĉ ö ĂƟ
বা ã ĂƟđĂƟউিকলেদর নােমর ö ĂƟআপনার হলুদ ăĖ
ɵđĉ িনেচ “ç Ēï ̤” এ যান বা åȥ đĉĘĂĘù ĺĀðĔ
Ă।
আপনার ফাইল ও নিথর ƵĒþ ĒĊĘþ ƵĘąċđĒāï đĉ
˝ĂđĒĂĉ ö ĂƟিনেজেক Ļþ Ēĉ করেত, আপনার ĺï č ফাইেল ĺĀð đĉ অনুেরাধ আপনার আেছ। আপিন যিদ HRA ĺþ কল কেরন, ĒôǇ পাঠান ব
ĄƟđǙ কেরন, তাহেল ˝ĂđĒĂĘþ ˝ĂđĒĂ অিফসারেক আমরা ĺĈčą নিথ ĺĀðđą তা čɑ Ęï Ūআপনার ফাইেলর ƵĒþ ĒĊĒă ĒąĂđćĕ
ĘĊƟআপনােক
পাঠাব। এছাড়াও, যিদ আপিন আমােদর কল কেরন, ĒôǇ ĺĊĘðĂ, ĄƟđǙ কেরন, তাহেল আিপেলর ˝ĂđĒĂĉ ö ĂƟĻþ Ēĉ হেত কাজ লাগেব মেন হয়
এমন সব নিথর ƵĒþ ĒĊĒă ĒąĂđćĕ
ĘĊƟআমরা আপনােক পাঠাব। নিথ চাইেত বা আপনার ফাইল িকভােব ĺĀðđĺĈĘþ পাের তা čɑ Ęï Ūজানেত
929-221-0043 Ă˘Ęĉ HRA-ĺï ĺĄđĂ ï ˙ Ă বা Pathway Home Program 150 Greenwich Street, 36th Floor,
New York, NY 10007 Ǉ ï đĂđĠ HRA-ĺï ĒôǇ িলখুন।
যিদ আপিন আপনার ĺï č ফাইল ĺÿ Ęï ĂĒÿ ăĘƯĉ ƵĒþ ĒĊĒă চান তাহেল আপনােক আেগ ĺÿ Ęï তা চাইেত হেব। ĺčʟĘĊđĘï আপনােক ˝ĂđĒĂĉ
আেগ ăĈŪ
đȼ সমেয়র ö ĂƟĺĀí Ġđহেব। আপিন ĒĂĒĀŪ
ɳ কের বলেল তেবই ĺčʟĒĊ আপনােক পাঠােনা হেব।
þÿƟ
যিদ আপনার ĺï č čɑ Ęï Ūআপনার আরও þ Ęÿ Ɵĉ ƵĘĠđö Ă হয় তাহেল, িকভােব ƵċđčĒĂï আিপেলর অনুেরাধ করেত হয়, আপনার ফাইল
িকভােব ĺĀðđযায় বা িকভােব নিথর ã Ēþ ĒĉǏ ƵĒþ ĒĊĒă পােবন তার ö ĂƟ929-221-0043 Ă˘Ęĉ HRA-ĺï ĺĄđĂ ï ˙ Ă অথবা Pathway
Home Program, 150 Greenwich Street, 36th Floor, New York, NY 10007 Ǉ ï đĂđĠ ĒôǇ পাঠান।
আপনার ã ĂƟđĂƟআিপেলর অিধকার
যিদ আপনার মেন হয় ĺĈ ˝ĂđĒĂ অিফসােরর Ēčȝđȭ ভু ল, তাহেল আপনােক ˝ĂđĒĂ অিফসােরর Ēčȝđȭ অিফসােরর ĒčȝđĘȭĉ Ēą˚Ęȝ HRA এর
ç ǮăĀʆ আিধকািরেকর কােছ ĺĈĘþ হেব। ˝ĂđĒĂ অিফসােরর ĒčȝđĘȭå ăĉąþ ʗআিপল িকভােব করেত হয় তার þ ÿ Ɵã ȭĆĔ
ŪǏ থাকেব।

