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:تاريخ

:کيس نمبر

:کيس کا نام
  
  

    

 کی زياده سے زياده پناه گاه کے بھتہ سے زياده کرايہ کے بقايا جات کو ادا کرنے کی درخواست  نقد اعانت
)Urdu( 

بے دخلی سے بچنے کے ليے کرايہ کے بقايا جات ادا کرنے ميں اعانت کی درخواست کر رہا ہوں۔ ،ميں، 
                                         (نام)                                            

ميں سمجھتا ہوں کہ ميرا کرايہ ميرے گھرانے کے سائز کے ليے نقد اعانت کے زياده سے زياده پناه گاه کے بھتہ سے زائد ہے۔
کی  رايے  نده ک ہ آئ ميں سمجھتا ہوں کہ اس درخواست کی منظوری کے ليے، مجھے يہ ثابت کرنے کے ليے دستاويزی شہادت فراہم کرنا ضروری ہے ک

 ادائيگياں کس طرح کی جائيں گی، جس ميں اس تيسرے فريق کی جانب گوشوراه شامل ہے جو ميرے کرايے کی ادائيگی ميں ميری مدد کرے گا۔

 ميں سمجھتا ہوں کہ کرايہ کے بقايے کی ادائيگی ميرے مالک مکان کے نام واجب االدا چيک کی شکل ميں کی جائے گی۔

کے ذريعہ مجھے دی گئی سابقہ امداد کی نقالی  اگر مجھے پيشگی ادا کرده کرايے کے بقايا جات ميں سے کسی سے بھی ہيومن ريسورسز ايڈمنسٹريشن
 ہوتی ہے تو ميں بقايا جات کی ادائيگی کے اس حصے کی تالفی کرنے پر متفق ہوں۔

  
 :تاريخ  :   شرکت کننده کا دستخط/درخواست دہنده

 زائد کرايہ ادا کرنے کے ليے فريق ثالث کا اقرارنامہ

 :، تصديق کرتا ہوں کہميں، 
 )نام(                                

کے کی رقم ميں زائد کرايہ اس اپارٹمنٹ کے ليے جو $   ميں 
  )شرکت کننده کا نام/درخواست دہنده(                                                                                                                                                                 

 سے مؤثر ہے۔ ادا کرنے پر متفق ہوں، جو کے مقام پر ہے قبضے ميں ہے اور جو 
 )شرکت کننده کا پتہ/درخواست دہنده(                                       

 :ادائيگی درج ذيل کو براه راست کی جائے گی

 ميری آمدنی، ذيل ميں بيان کرده، ميرے تمام تر اخراجات، نيز زائد کرايے کی ادائيگی پوری کرنے کے ليے کافی ہے۔

 شرکت کننده/مذکوره باال درخواست دہنده
 ): نام اور پتہ(مالک مکان 





 :پناه گاه کا ميرا خرچ ہے :ماہانہ گھريلو آمدنی ہے  
 :آمدنی کا جو ثبوت ميں جمع کروا رہا ہوں وه ہے

 :يا آجر کی اسٹيشنری پر آجر کا خط منجانب/فارم اور W-2ادائيگی کی پرچياں،  
 

 )آجر کا نام اور پتہ(
:وسيلے کا ثبوت/ديگر آمدنی

 





 مذکوره باال صحيح اور درست ہے۔

:شرکت کننده سے ميرا رشتہ ہے/درخواست دہنده
 

 : ميرا پتہ ہے

 : تاريخ : دستخط


