পাথওেয় ĺĎđć
ĺƵđƣđĘćĉ আেবদনকারীর বুঝেত পারার িববৃিত
ĺƵđƣđĘćĉ আেবদনকারীর নাম: ______________________________________
পাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđĘćĉ অধীেন, আপিন আপনার ä ȕēĠ বা ąȴĔ
ĉ বাসায় বসবােসর ö ĂƟথাকার ĺĈđñƟহেল ĒĂç åĠï Ū
Ēčǅ (“Ēčǅ”) যার নাম িলেজ আেছ বা ĺĈ বসবােসর বাসার ö ĂƟąđāƟþ đćĕ
Ċï মািসক ĺăĘćȥ করেত ĀđĠąȝ পিরবােরর
ĺčå čĀčƟĘï (“Ƶđÿ Ēćï ĺĆđñĀðĊï đĉē”) মািসক ĺăĘćȥ করেব। Ēčǅ ĺĈ পিরমাণ Ƶđÿ Ēćï ĺĆđñĀðĊï đĉēĘï ƵĀđĂ
করেব তােক “পাথওেয় ĺĎđć মািসক ĺăĘćȥ” বলা হয়।
আিম পাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđĘćĉ ö ĂƟĺĈđñ Ɵবেল িবেবিচত হেল আিম ĺƵđƣđĘć আমার ã áċƣĎĘý ĉ ċþŪ
িহসােব ĒĂɎĒĊĒð þ ã ǩēï đĉ করিছ:
1.

আিম বুেঝিছ ĺĈ Ēčǅ আমার ĺĈđñƟþ đĉ ĒąǷ ĒȼƠ Ęć আমার পাথওেয় ĺĎđĘćĉ মািসক ĺăĘćĘȥĉ অনুেমািদত
পিরমাণ ĒôĒʐþ করেব। আমার পাথওেয় ĺĎđĘćĉ মািসক ĺăĘćĘȥĉ পিরমাণ আমার ĺƵđƣđĘć ã áċƣĎý
চলাকালীন ăĒĉąĒþŪ
þ হেব না, ëǅ আমার পিরবােরর গঠন অনুসাের 12 মাস অবিধ হেত পাের।

2.

আিম বুেঝিছ কির ĺĈ Ēčǅ পাথওেয় ĺĎđĘćĉ মািসক ĺăĘćȥ সরাসির Ƶđÿ Ēćï ĺĆđñĀðĊï đĉēĘï মািসক ĒĆĒȑĘþ
এক বছর অবিধ, যতিদন আিম আবাসেন থাকব ততিদন তা িদেয় যােব।

3.

আিম ĀđĠąȝ এমন čćʅ কােজর čĎđƗþ đĘï ĂĒÿ ąȝ করেত čɖ þ ĎĒǱ । এই কােজর čĎđƗþ đĠ রেয়েছ পাবিলক
ĺąĒĂĒĄù এবং কর ĺƠ Ēû ù ĺĈćĂ ä ĂŪ
û ইনকাম ùƟđǙ ĺƠ Ēû ù (Earned Income Tax Credit, EITC), ĀƟôđåɟ
ùƟđǙ ĺƠ Ēû ù (Child Tax Credit, CTC) এবং ôđåɟ ĺï Ġđĉ ùƟđǙ ĺƠ Ēû ù (Child Care Tax Credit, CCTC)।

4.

আিম বুেঝিছ ĺĈ আিম Ƶđÿ Ēćï ĺĆđñĀðĊï đĉēĉ কাছ ĺÿ Ęï আবাসেনর চািব পাব।

5.

আিম বুেঝিছ ĺĈ আমার Ǉ ï đĂđĠ ĺï đĘĂđăĒĉąþŪĂ হেল আমােক ã ąċƟå িনউ åĠï ŪĒčǅ মানব čɑ Ā িবভাগ
(New York City Human Resources Administration, HRA)-ĺï ã ąċƟå জানােত হেব।

6.

আিম বুেঝিছ ĺĈ যিদ ĺï đĘĂđąƟĒǏ আমার বাসায় থাকেত আেস তেব আমােক 929-221-0043-এ HRAĺï কল
কের ã ąċƟå čĘǩ জানােত হেব।

7.

আিম বুেঝিছ ĺĈ যিদ ä ƽĠĀđþ đপিরবােরর সােথ থাকার ফেল পিরবােরর ˰đʆƟ, ĒĂĉđăȑđবা ï ĊƟđĘýĉ ăĘǘ
ĺï đĘĂđঝুঁ িক থাকেল Ēčǅ পাথওেয় ĺĎđĘćĉ মািসক ĺăĘćȥ করেব না।

8.

আিম বুেঝিছ ĺĈ আমার ʆđĠēবসবােসর বাসা ĺðđàö đĉ কােজ čćʅ ç ăĈĕ
Ǐ পিরেষবা ã ĂĔ
čȴđĂ কেরিছ এেত
কােজ িনেয়াগ এবং ä Ēÿ Ū
ï ï đç Ēȷá ã ȭĆĔ
ŪǏ তেব এেত čēćđąȝ নয়।

9.

আিম বুেঝিছ ĺĈ যিদ আিম সদ Ēą˞đĘč বাসায় থাকেত যাই তাহেল আমােক ĒčǅĘï ĺĈ ĺï đĘĂđĒƵĘăû পাথওেয়
ĺĎđĘćĉ মািসক ĺăĘćȥ যা Ēčǅ Ƶđÿ Ēćï ĺĆđñ দখলকারীেক িদেয়েছ তা ĺĄĉþ ĺĀí Ġđĉ ƵĘĠđö Ă হেত পাের।

10.

পাথওেয় ĺĎđć ĺƵđƣđć পিরচালনায় আিম ĒčǅĘï čɑ ýĕŪভােব সহেযািগতা করব।

11. আিম বুেঝিছ ĺĈ যিদ আিম আমার ä ƽĠĀđþ đপিরবােরর অনুেমািদত বাসা ĺõĘĞ যাই তাহেল পাথওেয় ĺĎđĘćĉ
মািসক ĺăĘćȥ ĺċČ হেয় যােব।
12. আিম বুেঝিছ ĺĈ ĒĂĘɎ ˰đǘĒĉþ ĺï č পিরচালক বা আবাসন ĒąĘċČǷ ˝āĔ
ćđƯতার উপের ĒĂĒĀŪ
ɳ ˰đǘĉ ĒĂĒɩ þ
করেত ˰đǘĉ করেছন।

ƵĘĠđö ĂēĠ ˰đǘĉ
আিম এই ĺƵđƣđĘć ã áċƣĎĘý ĉ অনুধাবেনর িববৃিতর অধীেন আমার ĀđĠąȝþ đপেড়িছ এবং বুেঝিছ।
_________
তািরখ

_____________________________________
পিরবােরর čĀĘčƟĉ ˰đǘĉ

_________
তািরখ

_____________________________________
পিরবােরর čĀĘčƟĉ ˰đǘĉ

আিম ĒĂĒɩ þ কের ö đĂđĒǱ ĺĈ, বাসার ąþŪćđĂ সকল čĀčƟএই নিথেত ç ĒɨĒðþ ôĔ
ĒǏ ʟĒĊĉ িবষেয় তােদর ĺąđ÷ đăĞđ
ĺćĝĒðï ভােব জািনেয়েছন এবং বাসার সকল čĀčƟå এই ôĔ
ĒǏ Ęþ ˰đǘĉ কেরেছন এবং এই ôĔ
ĒǏ ĉ ëï ǅ ƵĒþ ĒĊĒă ĺăĘĠĘõĂ।
_________
তািরখ

_____________________________________
ĺï č পিরচালক বা আবাসন ĒąĘċČǷ
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