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তািরখ:
েরফািরং এেজি�/CBO:

CityFHEPS-এর জনয্ আেবদন
(েকবল রম)
(Bengali)
িন�িলিখত পিরবােরর জনয্ এিট একিট CityFHEPS আেবদন। পিরবােরর প� েথেক, স�ূণর্ করা CityFHEPS
পয্ােকট কভার শীেটর সােথ আমরা এই আেবদনিট জমা করিছ। যিদ েযাগয্ হয়, অনু�হ কের অনুেমাদন করন এবং
উপযু� সামািজক পিরেষবা িবভােগর (Department of Social Services, DSS) েচক এবং নিথপ� জাির করন।
1. েরফােরল উৎস
 APS
 ACS

2. অনুেরােধর ধরন:
 DYCD
 Homebase

 থাকার জনয্
 নতু ন জায়গায় যাওয়ার জনয্
 �ানা�েরর পদে�প

3. পিরবার িবষয়ক তথয্
আেবদনকারীর নাম:

নগদ সহায়তা (Cash Assistance, CA) েকস ন�র:

িঠকানা (ন�র, রা�া, অয্াপাটর্েম�/রম):

নাম

জ�
তািরখ

শহর:

আেবদনকারীর
সে� স�কর্

CA
ি�িত

আয়/অ�র

ে�ট:

িজপ েকাড:

আেয়র ধরণ

িনেজ

1. অনুেরাধকৃ ত রম ভাড়া:

$ ____________________

2. 2a বা 2b-এর েচেয় েবিশ অথর্রািশ িলখুন
2a. $50
2b. মািসক CA আ�য়�ল ভাতা: $

$ ____________________

3. ��ািবত CityFHEPS মািসক ভাড়া সহায়তা (#1 মাইনাস #2):

$ ____________________

(পেরর পৃ�ায় যান)
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4. বািড়ওয়ালা এবং রম ভাড়ার তথয্
বািড়ওয়ালার নাম:
বািড়ওয়ালার িঠকানা:
ন�র, রা�া, অয্াপাটর্েম�/রম:

শহর:

ে�ট:

েয রম ভাড়ায় েনওয়া হয় তার িঠকানা
ন�র, রা�া, অয্াপাটর্েম�/রম:
িজপ েকাড:

শহর:

ে�ট:

িজপ েকাড:

5. ি�য়াের� স�ূণর্ করা হেয়েছ

 অয্াপাটর্েম� ভিতর্ যু� হাউিজং িক না(েযমন NYCHA, েসকশন 8, FEPS):
যিদ হয্াঁ হয়, ভতুর্ িকর �কার: _________________________________

 হয্াঁ

 না

বািড়ওয়ালার রম ভাড়ার েচকিল�






পিরদশর্ন বা িগেয় েদখা স�ূণর্ হেয়েছ, আবাসন অনুেমািদত
ভাড়া ি�িতকরেণর িবষয় নয় এমন ইউিনেটর রম নয়
অয্াপাটর্েমে� 3িটর েচেয় েবিশ েবডরম েনই
ভাড়ার মেধয্ িক হীট, গরম জল, িবদুয্ত এবং কুিকং গয্াস (যিদ ে�াভ
িবদুয্তচািলত না হয়) যু� িক না?

তািরখ: _______________
তািরখ: _______________
তািরখ: _______________

 হয্াঁ

 না

6. েপেমে�র অনুেরাধ

 $ _______________ অেথর্র েপেম�, যা �থম চার মােসর ভাড়ার �িতিনিধ� কের এবং �থম দু (2) মাস,
িতন (3) এবং চার (4) মােসর জনয্ আ�য় ভাতা বাদ েদওয়া আেছ ও িন�িলিখতেক েদওয়া হেয়েছ:

িঠকানা:
___________________________________________________________________
(বািড়ওয়ালা বা অনুেমািদত �া�া)

 জরির সহায়তার অনুেরাধ, অিতির� ভাতািদ, অথবা নগদ সহায়তা েকেস েকােনা বয্ি�েক সংযু� করেত
(শধুমা� অংশ�হণকারী) (W-137A)

 যিদ �াহক িলজ আর� হওয়ার তািরেখর আেগ �েবশ করেত পােরন তাহেল বে� িটক িদন*
*অনুেমাদেনর পর যিদ এক িদেনর মেধয্ পিরবার �েবশ করেত পােরন তাহেল আংিশক ভাড়া পাওয়া যােব
(মােসর 3য় িদেন বা তার আেগ বা মােসর সমাি�র 3য় িদন বা তার আেগ অনুেমাদন বােদ)। এই মােসর 3য় িদন
বা তার আেগ অনুেমাদেনর ে�ে�, েসই মাসেক �থম স�ূণর্ মাস িহেসেব গণনা করা হেব।

(পেরর পৃ�ায় যান)
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�তয্য়ন:
আিম জিরমানার অধীেন েঘাষণা করিছ েয এই আেবদেন আমার েদওয়া তথয্ এবং �দত্ত নিথ আমার সেবর্াত্তম �ান
অনুসাের িনভুর্ ল এবং স�ূণর্। আিম এই আেবদনিট �া�র কের �তয্য়ন করিছ েয আমার জমা েদওয়া তথয্ যাচাই বা
িনি�ত করেত িনউইয়কর্ শহেরর মানব স�দ �শাসন (New York City Human Resources Administration,
HRA) আেয়ািজত তদে� এবং CityFHEPS �কে� আমার েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত স�িত জানাি�।

আেবদক - নাম ি�� করন

আেবদক - �া�র:

আপিন িক শারীিরক বা মানিসকভােব অসু� বা �িতব�ী? এই অব�ার কারেণ এই িব�ি� বুঝেত িক আপনার
অসুিবধা হে� অথবা এই িব�ি�েত যা বলা আেছ তা বুঝেত পারেছন না? এই অব�ার কারেণ কী HRAএর অনয্
পিরেষবাগিল েপেত আপনার সমসয্া হে�? আমরা আপনােক সাহাযয্ করেত পাির।
212-331-4640 এই ন�ের আমােদর েফান করন। এছাড়া আপিন যখন HRA অিফেস আসেবন তখনও সহায়তা
চাইেত পােরন। আইন অনুসাের এই ধরেণর সাহাযয্ চাওয়ার অিধকার আপনার আেছ।

�া�িরত:

েকস কম� - নাম ি�� করন

েকস কম� - �া�র

েফান

ইেমল

সুপারভাইজর - নাম ি�� করন

সুপারভাইজার - �া�র

