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 کرایے میں اعانت چابی جاری کرنے کا معاہده اور چیک کی تقسیم
 __________________تاریخ: 

 ____________________________سبسڈی پروگرام:  _________________________________________کرایہ دار: 
 _____________________اپارڻمنٹ/کمره نمبر:  __________________________________________________پتہ: 

کے اندراجات اور چیکس تقسیم کرنے یونڻس کے لیے چابیاں جاری کرنے  کی رہائشی CityFHEPSاس فارم میں منظور شده 
 ہیں۔

 1کا اجراء چابی 

   :1جاری کرنے کا مقام  
  پتہ  
        
  زپ کوڈ  ریاست  شہر  
       
  منجانب: فراہم کرده 

         
    ڻیلیفون نمبر    نام (جلی حروف میں)  

         
    تاریخ    دستخط 

  مالک مکان کا مجاز ایجنٹ بروکر      مالک مکان      ایک پر نشان لگائیں:     
         
  انہیں دیا گیا: 

         
    ڻیلیفون نمبر    نام (جلی حروف میں)  

         
    تاریخ    دستخط 

  ہاؤسنگ اپارچیونڻی ڻیم عملہ     کا  DHSپناه گاه/ کالئنٹ      ایک پر نشان لگائیں:     

 
عملہ ہو کا  DHSاگر پناه گاه/

        تو:
    منصب  پناه گاه کا نام   
   

 
  
 

 (صفحہ پلڻیں)
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 2کا اجراء چابی 

  )نے کی صورت میںہوملی  یںوقت چابیاں نہکے اجراء کے (صرف کالئنٹ کو پہلی بار چابی  :2جاری کرنے کا مقام  

    
  پتہ  
        
  زپ کوڈ  ریاست  شہر  
       
  منجانب: فراہم کرده 

         
    ڻیلیفون نمبر    نام (جلی حروف میں)  

         
    تاریخ    دستخط 

  ہاؤسنگ اپارچیونڻی ڻیم عملہ     کا  DHSپناه گاه/ کالئنٹ      ایک پر نشان لگائیں:     

 
عملہ ہو کا  DHSاگر پناه گاه/

        تو:
    منصب  پناه گاه کا نام   
  کالئنٹ کو فراہم کیا گیا: 

         
    ڻیلیفون نمبر    نام (جلی حروف میں)  
         

    تاریخ    دستخط 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (صفحہ پلڻیں)
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 یونٹ کی ادائیگیاں رہائشی

  رقوم کے چیکس انہیں جاری کیے  _____________________کو  _______، _____________________مورخہ 
 گئے (ایک پر نشان لگائیں): 

            مالک مکان/ مالک مکان کا مجاز ایجنٹ       بروکر 

  رقوم کے چیکس انہیں جاری کیے  _____________________کو  _______، _____________________مورخہ 
 گئے (ایک پر نشان لگائیں): 

            مالک مکان/ مالک مکان کا مجاز ایجنٹ بروکر 

  مالک مکان/ مالک مکان کا مجاز ایجنٹ:  
         

    ڻیلیفون نمبر    نام (جلی حروف میں)  

         

    تاریخ    دستخط 

  بروکر: 

         

    ڻیلیفون نمبر    نام (جلی حروف میں)  

         

    تاریخ    دستخط 

  چیک کی تقسیم کی تصدیق: 

        

  ڻیلیفون نمبر    نام (جلی حروف میں)  

          

    تاریخ    دستخط 

  ہاؤسنگ اپارچیونڻی ڻیم عملہ     کا  DHSپناه گاه/ ایک پر نشان لگائیں:     

عملہ ہو کا  DHSپناه گاه/ اگر 
 تو:

       

    منصب  پناه گاه کا نام   

         
 


