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পাথওয়ে হ াম (PATHWAY HOME) হরাগ্রাম 

আয়েদনকারীর েুঝয়ে পারার বেেৃবে 
(Bengali) 

 

প্রোগ্রোম আবেদনকোরীর নোম:  
   
পোথওবে প্ োম (Pathway Home) প্রোগ্রোবমর অধীবন, আপনন আপনোর আত্মীে েো েনু্ধর েোন়িবেেসেোবসর 
জনয থোকোর প্ োগ্য  বে ননউইেকক  নসটি (“নসটি”)  োর নোম নেবজ আবে েো প্  েসেোবসর েোন়ির জনয 
েোধযেোমেূক মোনসক প্পবমন্ট করবে দোেেদ্ধ পনরেোবরর প্সই সদসযবক (“রোথনমক প্ োগ্দখেকোরী”) মোনসক 
প্পবমন্ট করবে। নসটি প্  পনরমোণ রোথনমক প্ োগ্দখেকোরীবক রদোন করবে েোবক “পোথওবে প্ োম মোনসক 
প্পবমন্ট” েেো  ে। 

আবম পাথওয়ে হ াম হরাগ্রায়মর জনয হ াগ্য ব সায়েবেয়েবিে  য়ে আবম হরাগ্রায়ম আমার অংশগ্র য়ের শেত  
ব সায়ে বনম্নবেবিে অঙ্গীকার করবি: 

1. আনম েবুেনে প্  নসটি আমোর প্ োগ্যেোর নেজ্ঞনিক্রবম আমোর পোথওবে প্ োবমর মোনসক প্পবমবন্টর 
অনবুমোনদে পনরমোণ নিনিে করবে। আমোর পোথওবে প্ োবমর মোনসক প্পবমবন্টর পনরমোণ আমোর 
প্রোগ্রোবম অংশগ্র ণ িেোকোেীন পনরেনেক ে  বে নো,  ো আমোর পনরেোবরর গ্ঠবন প্কোবনো পনরেেক ন 
নননেকবশবে 12 মোস অেনধ  বে পোবর। 

2. আনম েবুেনে প্  নসটি পোথওবে প্ োবমর মোনসক প্পবমন্ট সরোসনর রোথনমক প্ োগ্দখেকোরীবক মোনসক 
ন নিবে এক েের অেনধ,  েনদন আনম আেোসবন থোকে েেনদন েো নদবে  োবে। 

3. আনম আনধকোনর এমন সমস্ত কোবজর স োেেোর জনয ননথ রোখবে আনম সম্মে  নি। এই কোবজর 
স োেেোে রবেবে পোেনেক প্েনননিট এেং কর প্ক্রনিট প্ মন আনকি ইনকোম টযোক্স প্ক্রনিট 
(Earned Income Tax Credit, EITC), দয িোইল্ড টযোক্স প্ক্রনিট (Child Tax Credit, CTC) এেং 
িোইল্ড প্কেোর টযোক্স প্ক্রনিট (Child Care Tax Credit, CCTC)। 

4. আনম েবুেনে প্  আনম রোথনমক প্ োগ্দখেকোরীর কোে প্থবক আেোসবনর িোনে পোে। 

5. আনম েবুেনে প্  আমোর ঠিকোনোে প্কোবনো পনরেেক ন  বে আমোবক অেশযই ননউইেকক  নসটি মোনে 
সম্পদ নে োগ্(HRA)-প্ক অেশযই েো জোনোবে  বে। 

6. আনম েবুেনে প্   নদ প্কোবনো েযনি আমোর েোন়িবে থোকবে আবস েবে আমোবক929-221-0043-এ 

HRA-প্ক কে কবর অেশযই েো জোনোবে  বে। 

 

 

 

 

 

                                                            (পয়রর পষৃ্ঠাে  ান) 
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আবম পাথওয়ে হ াম হরাগ্রায়মর জনয হ াগ্য ব সায়েবেয়েবিে  য়ে আবম হরাগ্রায়ম আমার অংশগ্র য়ের 
শেত  ব সায়ে বনম্নবেবিে অঙ্গীকার করবি (িেয়ি): 

7. আনম েবুেনে প্   নদ আশ্রেদোেো পনরেোবরর সোবথ থোকোর িবে পনরেোবরর স্বোস্থ্য, ননরোপিো েো 
কেযোবণর পবে প্কোবনো েুুঁ নক থোবক েো বে নসটি পোথওবে প্ োবমর মোনসক প্পবমন্ট করবে নো। 

8. আনম েবুেনে প্  আমোর স্থ্োেী েসেোবসর েোন়ি প্খোুঁজোর কোবজ আমোবক সমস্ত উপ ূি পনরবেেো 
িোইবে  বে  োর মবধয কোবজ ননবেোগ্ এেং আনথকক কোউবেনেং অন্ত ুক ি েবে এবেই সীমোেদ্ধ নে। 

9. আনম েবুেনে প্   নদ আনম প্কোবনো উনিে কোরণ েো়িোই েোন়িপ্ে থোকবে  োই েো বে প্  প্কোবনো 
নরবপি পোথওবে প্ োবমর মোনসক প্পবমন্ট  ো নসটি রোথনমক প্ োগ্দখেকোরীবক নদবেবে েো আমোর 
নসটিবক প্িরে প্দওেোর রবেোজন  বে পোবর। 

10. পোথওবে প্ োম প্রোগ্রোম পনরিোেনোে আনম নসটিবক সম্পূণক  োবে স ব োনগ্েো করে। 

11. আনম েবুেনে প্   নদ আনম আমোর আশ্রেদোেো পনরেোবরর অনবুমোনদে েোন়ি প্েব়ি  োই েো বে 
পোথওবে প্ োবমর মোনসক প্পবমন্ট সমোি  বে  োবে। 

12. আনম েবুেনে প্  ননবে স্বোেনরে প্কস পনরিোেক েো আেোসন নেবশেজ্ঞ শুধুমোত্র েোর স্বোেবরর 
উপবর প্দওেো েথয নননিে করবে স্বোের করবেন। 

 

রয়োজনীে স্বাক্ষর: 

আনম এই আবেদনকোরীর েেুবে পোরোর নেেৃনের অধীবন আমোর েোধযেোধকেোগুনে পব়িনে এেং েবুেনে। 

   

পবরোয়ররসদয়সযরস্বাক্ষর  োবরি 

পবরোয়ররসদয়সযরস্বাক্ষর  োবরি 

 

STAFF USE ONLY 

 I confirm that all present household members have verbalized their understanding to the 
agreements outlined in this document, and that all household members have signed and 
received a copy of this agreement. 

 

     

 Case Manager or Housing Specialist  Date  

 

 


