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CityFHEPS এর পনুননবীকরণ 
প্রায়শই জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী  

(Bengali) 

 
আমাকক জক আমার CityFHEPS পনুননবীকরণ করকত হকব? 

হ্যাঁ। আপনযকে অবশ্্ই আপনযর CityFHEPS এর ভর্তু কে পতনরযয় নবীেরণ েরযকর্ হকব। ভর্তু কের বছর শশ্ষ 
হওয়যর পযাঁচ মযস আকে আমরয আপনযকে এেটি পতননবুীেরকণর আকবদনপত্র পযঠযকবয। যখন আপকন আপনযর 
পতননুবীেরকণর আকবদনপত্রটি পযকবন, র্খন আপনযকে শসটি আমযকদর েযকছ শেরর্ পযঠযকর্ হকব এবং: 

 আপকন এখনও CityFHEPS এর অ্যপযরু্কমকে বসবযস েরকছন কেনয র্য কনকির্ েরকর্ হকব 

 আপনযর পকরবযকরর আেযর কনকির্ েরকর্ হকব 

 আপকের্ েরয আকয়র র্থ্্ জময কদকর্ হকব 

যকদ আপকন পতননুবীেরকণর আকবদনপত্র এবং অন্যন্ সমকথ্রু্ নকথ্সমহূ প্রথ্ম চূড়যন্ত সময়সীমযর মকয্ শেরর্ নয শদন ,

র্যহকে আমরয আপনযকে এেটি সর্েরু্যর কবজ্ঞকি পযঠযকবয। 
যকদ সর্েরু্যর কবজ্ঞকিকর্ শদওয়য চূড়যন্ত সময়সীমযর মকয্ আপকন আমযকদর চযকহদয অনতযযয়ী প্রকয়যজনীয় সযমগ্রী 
নয পযঠযন, আমরয ভর্তু কের বছর শশ্ষ হওয়যর 30 কদকনর মকয্ আপনযর পতননুবীেরকণর আকবদকনর 
প্রকিয়যেরণ েরকর্ পযরব নয। আপকন এবং আপনযর বযকড়র মযকেে চূড়যন্ত পকরসমযকির কবজ্ঞকি পযকবন। 

আজম আমার পনুননবীকরকণর আকবদন দদজরকত দেরত জদকল কী হকব? 

আমযকদর আপনযর পতননুবীেরকণর আকবদন শদকরকর্ কদকে শসকেকত্র কেছতর্য শনকর্বযচে প্রভযব পড়কর্ পযকর। 
পতননুবীেরকণর আকবদন শদকরকর্ পযঠযকে (চূড়যন্ত পকরসমযকির কবজ্ঞকির পকর) পকরকশ্কষ শসটি আপনযকে 
আমযকদর আবযসন আদযেকর্র দযরস্থ হওয়যর কদকে চযকের্ েরকর্ পযকর এবং আপনযর আবযসন হযরযকনযর ঝতাঁ কে 
থ্যেকর্ পযকর। 
 

র্কব, যকদ আপনযর কবেকির্ পতননবুীেরকণর আকবদন ভর্তু কের বছর শশ্ষ হওয়যর পকর এে বছকরর মকয্ 
আকস, এবং র্যর শথ্কে শবকশ্ শদকর হকেও যকদ যতকিসঙ্গর্ েযরণ থ্যকে, র্যহকে আমরয হয়কর্য ভর্তু কে 
পতননুবীেরণ েরকর্ অথ্বয প্রর্্পুণ েরকর্ সেম হকর্ পযকর।  

আজম জকভাকব আমার CityFHEPS পনুননবীকরণ িমা দদব? 

আপকন কনম্নকেকখর্ উপযকয় আপনযর CityFHEPS এর পতননবুীেরকণর আকবদন জময কদকর্ পযকরন: 

 নকথ্পত্র স্ক্্যন েকরRAPRENEWALS@hra.nyc.gov-শর্ ইকমে েকর পযঠযন, অথবা 

 শসগুকে েকম ুশদওয়য ঠিেযনযয় েযেকযযকে পযঠযন, অথবা 

 নকথ্গুকে এখযকন পযঠযন: Rental Assistance Program Unit 

 109 East 16th Street, 10th Floor  

 New York, NY 10003 

 

 

(পকরর পাতায় যান) 
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আমার পজরবাকরর আকাকর দকাকনা পজরবতন ন হকল কী হকব? 

যকদ আপনযর পকরবযকরর শথ্কে শেউ চকে যযন, র্যহকে আপনযর পকরবযকরর জন্ শয সকবযুচ্চ ভযড়যর আপকন 
শযযে্ র্য েকম শযকর্ পযকর। এমন ঘর্নয ঘর্কে হয়কর্য আপনযকে েম ভযড়যর শেযনও নর্ত ন অ্যপযরু্কমকে 
স্থযনযন্তকরর্ হকর্ হকব। 

যকদ আপনযর পকরবযকরর আেযর বড় হকয় যযয়, এবং আপনযর ইউকনর্টি অর্্ন্ত শবকশ্ কঘকি হকয় পকর, র্যহকে 
আপকন আপনযর স্থযনীয় েৃহকনভুর েমসূুকচ(Homebase program) শর্ কেকয় যতকিসঙ্গর্ েযরকণ শেযনও বড় 
ইউকনকর্ স্থযনযন্তকরর জন্ আকবদন েরকর্ পযকরন। 

আমার পজরবাকরর কত আয় হকত হকব? 

আপনার পররবাররর ম াট আয় এলাকার গড় আয় (Area Median Income, AMI)-এর 80% হরে পারর এবং 
ো সরেও CityFHEPS-এর পুনননবীকররের জনয ম াগয হরে পারর।  
 
আমাকক জক CityFHEPS এর পনুননবীকরণ করাকনার িনয নতুন জলি জনকত হকব? 

CityFHEPS েমসূুকচকর্ বজযয় থ্যেযর জন্ আপনযর বযকড়ওয়যেযর সকঙ্গ শেযনও পতননবুীেরণ েরয কেকজর 
প্রকয়যজন শনই। যর্েণ পযনু্ত আপকন CityFHEPS- এর শযযে্ থ্যেকছনএবং ভর্তু কের পতননবুীেরণ েরযকেন, 
র্র্েণ এই েমসূুকচ বজযয় থ্যেকব। 

আমার ভাড়া বৃজি দপকল কী হকব? 

আপনযর ভযড়য শবকড় শেকে, আমরয আপনযর ভর্তু কেও বযড়যকর্ পযকর। আপনযকে শবকশ্ ভযড়যর েথ্য উকেখ 
থ্যেয নর্ত ন স্বযেকরর্ কেজটি আমযকদর শদখযকর্ হকব।  

আজম কত জদকনর িনয CityFHEPS দপকত পাজর? 

আপকন শমযর্ পযাঁচ বছকরর জন্ CityFHEPS গ্রহণ েরকর্ পযকরন। এর মকয্ পতরকনয ভযড়য সহযয়র্যর 
েমসূুকচগুকের (CITYFEPS, LINC, SEPS অথ্বয Pathway Home) শথ্কে শযকেযনও সময় আপকন শপকয় 
থ্যেকর্ পযকরন এমন অথ্ ুঅন্তভতু ি থ্যকে। 

এই পযাঁচ-বছকরর সময়সীময সমস্ত পকরবযরগুকেকর্ প্রকযযজ্ হয় নয। যকদ আপনযর পকরবযকর 60 বছর বয র্যর 
শবকশ্ বয়কসর শেযনও ব্কি থ্যকেন, অথ্বয এমন শেযনও ব্কি কযকন শেেযকরে প্রকর্বন্ধীর ভযর্যগুকে গ্রহণ 
েরকছন, শসকেকত্র শেযনও সময়সীময থ্যকে নয। এছযড়যও, কনকদুষ্ট কেছত পকরকস্থকর্কর্, যতকিসঙ্গর্ েযরকণ আমরয 
আপনযর ভর্তু কে পযাঁচ-বছর পকরও সম্প্রসযরণ েরকর্ পযকর। 

যকদ আপকন পযাঁচ-বছকরর সময়সীমযর েযছযেযকছ শপ াঁকছ যযকবন, আমরয আপনযকে যতকিসঙ্গর্ েযরকণ 
পতননুবীেরণ েরযকর্ আকবদন েরযর জন্ আপনযকে কচঠি পযঠযকবয। 

পতননুবীেরণগুকে সবসময় সকঙ্গ সম্পকেুর্ পকরবযরগুকের শযযে্র্যর আবকশ্্ে শ্রু্ পূরণ চেমযন এবং উপেব্ধ 
অকথ্রু সংস্থযন চেকছ। 


