
 
  

 پاتهوے ہوم کے اکثر پوچهے جانے والے سواالت
 

 کيا ہے؟" پاتهوے ہوم" .1
ان کے  يادنوں تک پناه گاه ميں رہے ہوں،  90پاتهوے ہوم سڻی کا ايک پروگرام ہے جو ان خاندانوں يا افراد کو، جو کم از کم 

کے ريفرل ہوں، انهيں اپنے ذاتی گهر کی تالش کرنے کے قابل بناتا ہے جب کہ وه فيملی يا دوستوں  SEPSيا  CITYFEPSپاس 
 کے ساته رہتے ہيں۔ سڻی ميزبان کو اس وقت تک ماہانہ ادائيگی بهيجے گا جب تک گاہک رہائش گاه ميں رہے گا۔ ") ميزبان("

 
 دوں؟ميں پاتهوے ہوم کے ليے کيسے درخواست  .2
 درخواست حاصل کرنے کے ليے اپنے کيس مينيجر يا ہاؤسنگ کے ماہر سے بات کريں۔  

 
 کيا ميں پاتهوے ہوم کے ليے درخواست دے سکتا ہوں؟  ميں نقد امداد کے ليے اہل نہيں ہوں۔ .3
کے ليے درخواست دے سکتے ہيں۔ آپ  پاتهوے ہومجب تک آپ کی فيملی ميں کوئی بهی نقد امداد وصول کرتا ہے، تب تک آپ  

 کی ميزبان فيملی کے ذريعہ وصول کی گئی ماہانہ ادائيگی آپ کے نقد امداد کے گهرانے کے سائز پر مبنی ہوگا۔
 

کيا ميں پاتهوے  کا ريفرل موجود ہو تو کيا کروں؟ SEPSيا  CITYFEPSواؤچر يا  LINCاگر ميرے پاس پہلے سے ہی کوئی  .4
 ت دے سکتا ہوں يا کيا ميں اپنے واؤچر کو کهو دوں گا؟ ہوم کے ليے درخواس

کے اہل ہيں، تو آپ پاتهوے ہوم ميں رہنے کے وقت کے دوران سڻی کی کرايہ  SEPSيا  LINC، CITYFEPSاگر آپ فی الحال  
داری کی معاونت کے ساته اپنے ذاتی اپارڻمنٹ ميں منتقل ہونے کی اپنی اہليت سے محروم نہيں ہوں گے جب تک آپ پروگرام 

کے ساته اپائنڻمنٹ  HOMEBASEجب آپ کو کوئی اپارڻمنٹ مل جائے، تو  کی اہليت کے تقاضوں کو پورا کرتے رہيں گے۔
شيڈول کريں، اور عملہ آپ کی اہليت کی تصديق کرے گا اور آپ کے ذاتی اپارڻمنٹ ميں منتقلی کے ليے ضروری کاغذی 

 کارروائی کی تياری کرنے ميں آپ کی مدد کرے گا۔ 
 

 ؟کيا ميں پاتهوے ہوم ميں منتقل ہو سکتا ہوں نہيں ہے۔ SEPS، يا  LINC،CITYFEPSميرے پاس  .5
 دنوں تک پناه گاه ميں رہا ہو وه پاتهوے ہوم کے ليے درخواست دے سکتا ہے۔  90کوئی بهی شخص جو کم از کم  ہاں۔

 
 پاتهوے ہوم کے ليے گاہک کا حصہ کيا ہے؟  .6
گاہک کا کوئی حصہ نہيں ہے۔ جب آپ کو اپنا ذاتی اپارڻمنٹ مل جائے، تو اگر آپ کسی پروگرام ميں ہيں، آپ اپنے ماہانہ حصہ  

 کے بارے ميں اطالع حاصل کريں گے۔ 
 

 کيا مجهے پاتهوے ہوم کے ساته کوئی رقم ملتی ہے؟  .7
نقد  آپ کےموصول ہوگا۔ اس کے عالوه، آپ کے ميزبان کو  کا گفٹ کارڈ$ 500کو  ہر ايکآپ اور آپ کے ميزبان ميں سے 

اس بنياد پر کہ آپ کا ميزبان نقد امداد وصول کرتا ہے  اورامداد کے گهرانے کے سائز کی بنياد پر ماہانہ ادائيگی موصول ہوگی 
 مہينوں تک کی جائے گی۔ 12يا نہيں۔ ادائيگی 

 
 نہيں حاصل کر رہے ہوںجو نقد امداد  -ميزبانوں کے ليے ماہانہ ادائيگی 

 يا اس سے زياده لوگ 5 لوگ 4يا  3 لوگ 2يا  1 نقد امداد کی فيملی کا سائز

 $1800 $1500 $1200 ماہانہ ادائيگی کی رقم
 

 حاصل کر رہے ہوںجو نقد امداد  -ميزبانوں کے ليے ماہانہ ادائيگی 
سڻی ميزبان کے پناه گاه کے االؤنس اور ماہانہ کرايہ کی ذمہ داری کے درميان کے فرق کو ادا کرے گا۔ يہ رقم ہر ميزبان 

 فيملی کے ليے مختلف ہوگی، جو اوپر ذکر کی گئی رقم تک ہوگی۔ 
 ۔یالگو ہوں گ ياںپابند یکنڻرول شده ہے تو اضاف يہکرا يامستحکم شده  يہرہائش کرا یک يملیف يزبانم یآپ ک اگر
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 ہم اپنا گفٹ کارڈ کب حاصل کريں گے؟  .8
کا ريفرل بهی وصول کريں گے۔ آپ اور آپ  HOMEBASEجب آپ اپنے پاتهوے ہوم کی اہليت کا خط وصول کريں گے، تو آپ  

 کے دفتر پر ابتدائی اپائنمنٹ لينے کی ضرورت ہوگی۔  HOMEBASEکے ميزبان کو 
 

 :ٹ کے ليے مندرجہ ذيل دستاويزات النے کی ضرورت ہوگیاپائنڻمن HOMEBASEآپ کو اپنے 
a. پاتهوے ہوم کا ريفرل 
b. گهرانے کے ہر رکن کا شناختی کارڈ 
c.  حاليہ ادائيگی کی رسيديں جس پر (گهرانے کے ہر کام کرنے والے رکن کی آمدنی کا ثبوتHOMEBASE  اپائنڻمنٹ

 )دنوں کے اندر کی تاريخ ہونی چاہئے 30سے 
d.  اگر آپSSI/SSD  پر ہيں، تو اپناSSI/SSD  ۔)جس پر گزشتہ سال کے اندر کی تاريخ ہونی چاہئے(ايوارڈ کا خط الئيں 

 
 :اپائنڻمنٹ کے ليے مندرجہ ذيل دستاويزات النے کی ضرورت ہوگی HOMEBASEآپ کے ميزبان کو 

a.  تصوير کا شناختی کارڈ 
b. رہائش گاه کا ثبوت جيسے مندرجہ ذيل ميں سے کوئی ايک: 

i. انتظامی دفتر کا دستخط ہو اور تاريخ ڈالی گئی ہو/يز جس پر کرايہ دار اور مالک مکانموجوده ل 
ii. قبضے کا معاہده جس پر تمام پارڻيوں کا دستخط ہو اور تاريخ ڈالی گئی ہو 
iii.  تيسری پارڻی کی طرف سے تصديق شده خط 

 
کا گفٹ کارڈ $ 500ے ہر ايک کو آپ اور آپ کے ميزبان کی طرف سے مناسب دستاويزات جمع کرنے کے بعد، آپ ميں س

آپ سے مالقات کرے گا اور انهيں  HOMEBASEاگر آپ کے پاس تمام درج کرده دستاويزات نہيں ہيں، تب بهی  موصول ہوگا۔
 حاصل کرنے ميں آپ کی مدد کرے گا۔ 

 
 ہمارے ميزبان کو کتنی بار ادائيگی کی جائے گی؟ .9

اگر پناه گاه سے باہر  ادائيگی کرے گا جب تک آپ وہاں رہنا جاری رکهيں گے۔مہينوں تک ماہانہ  12سڻی آپ کے ميزبان کو 
 پر کال کريں۔) 929( 221-0043نکلنے کے بعد آپ يا آپ کے ميزبان کے پاس ادائيگی کے بارے ميں کوئی سواالت ہيں، تو 

 
 کا فرنيچر االؤنس دستياب ہے؟ HRAکيا پاتهوے ہوم کے ساته رہنے والے گاہکوں کے ليے  .10

 نہيں، آپ فرنيچر االؤنس نہيں وصول کريں گے۔ 
 

  پاتهوے ہوم پروگرام کتنے وقت تک رہتا ہے؟ .11
مہينوں کے دوران، آپ کو ہاؤسنگ کی تالش کرنی چاہئے تاکہ  12ان  مہينوں تک ادائيگی کرے گا۔ 12سڻی آپ کے ميزبان کو  

  آپ اپنے ذاتی اپارڻمنٹ ميں منتقل ہو سکيں۔
 

 مہينوں کے بعد بهی اپارڻمنٹ نہيں ملتا ہے تو کيا ہوگا؟  12اگر مجهے  .12
 HOMEBASEمہينوں کے اندر اپارڻمنٹ نہيں ملتا ہے، تو آپ اپنے ہاؤسنگ کے اختيار کا اندازه کرنے کے ليے  12اگر آپ کو  

 کے ساته اپائنڻمنٹ شيڈول کر سکتے ہيں۔ 
 

ليکن کہتی ہے کہ ميرا بيڻا اور ميں اس کے ساته منتقل ہو سکتے ميری دوست پانچ بوروز ميں سے ايک ميں نہيں رہتی ہے  .13
 اپارڻمنٹ تالش  SEPS، يا  LINC ،CITYFEPSہيں۔ کيا ميں پاتهوے ہوم کے ساته منتقل ہو سکتا ہوں اور سڻی ميں

 کر سکتا ہوں؟
تاہم، اگر آپ نے پانچ بورو کے باہر رہنے کے لئے  نہيں، پاتهوے ہوم کو پانچ بوروز کے باہر استعمال نہيں کيا جا سکتا ہے۔

کسی ممکنہ جگہ کی شناخت کر لی ہے، تو براه مہربانی ہميں بتائيں اور ہم ديکهيں گے کہ کيا کوئی مدد موجود ہے جو ہم آپ 
 کو فراہم کر سکتے ہيں۔
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 ميزبان فيملی سے متلعق سواالت
 

 کيا معائنے کی ضرورت ہوگی؟ .14
 کا عملہ ميزبان فيملی کے رہائش گاه کے زندگی کے تحفظ کے معائنہ اور بہت زياده بهيڑ کا اندازه کرے گا۔  DHSہاں، 
DHS  ،کے انسپکڻر اس بات کا تعين کرنے کے ليے اپارڻمنٹ کا جائزه ليں گے کہ کيا کچه معيارات پورے کيے جاتے ہيں

ں، کيا وہاں صاف ستهرا گرم اور ڻهنڈا پانی ہے، کيا وہاں کوئی کهلے بشمول کيا کهڑکياں کام کرتی ہيں اور اچهی حالت ميں ہي
ہوئے تار ہيں، کيا وہاں کام کرنے والے دهوئيں اور کاربن مونو آکسائڈ کے ڈڻيکڻر انسڻال کيے گئے ہيں اور کام کر رہے ہيں، 

کا اندازه کرنے کا مقصد اس بات  کيا کهڑکيوں کے جنگلے درست ہيں۔ زياده بهيڑ) صرف بچوں والے خاندانوں کے ليے(اور 
کا گاہک وہاں منتقل ہوگا۔ اندازے ميں  DHSکو يقينی بنانا ہے کہ ميزبان فيملی کی رہائش گاه ميں بہت زياده بهيڑ نہيں ہوگی جب 

يہ ديکهنا شامل ہوتا ہے کہ ميزبان فيملی کی رہائش گاه ميں کتنے لوگ رہتے ہيں، ان کی عمر اور جنس، اور سونے کے 
  انتظامات۔

 
 فارم کيوں مکمل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اثرات کيا ہے؟ IRS W-9ميزبان کو  .15

جمع کرنا اس ليے ضروری ہوتا ہے کيونکہ پاتهوے ہوم کی ماہانہ ادائيگی براه راست  W-9فارم  IRSميزبان کو ممکل شده  
 ميزبان کے پاس جاتی ہے اور اسے ڻيکس کے قابل آمدنی سمجهی جاتی ہے۔ 

 
 کيا کوئی ميزبان سوشل سيکورڻی نمبر يا انفرادی ڻيکس کی شناخت کا نمبر رکهے بغير پاتهوے ہوم ميں شرکت کر سکتا ہے؟  .16

 فارم  IRSنہيں۔ پاتهوے ہوم ميزبان سے يا تو سوشل سيکورڻی نمبر يا انفرادی ڻيکس کی شناخت کا نمبر فراہم کرتے ہوئے  
W-9  مکمل کرنے کا تقاضہ کرتا ہے۔ اس طرح، کوئی ميزبان جس کے پاس سوشل سيکورڻی نمبر يا انفرادی ڻيکس کی شناخت

 کا نمبر نہيں ہے اسے پروگرام کے ليے منظور نہيں کيا جائے گا۔
 

 ہوتا ہے؟کليرنس يا جنسی مجرم کا رجسڻری چيک کروانا کيوں ضروری  ACSميزبان کے سبهی بالغ فيملی کے افراد کے  .17
خاندانوں اور ان کے بچوں کے تحفظ کے ليے فکرمند ہے اور ميزبان  DHSيہ صرف بچوں والے خاندانوں پر الگو ہوتا ہے۔

 کليرنس اور جنسی مجرم کا رجسڻری چيک کرے گا۔ ACSکے سبهی بالغ فيملی کے افراد کی تحريری رضامندی کے بعد، 
کو اس  DHSکيس رکهنے کا تابع نہيں ہوگا۔ ان کليرنس سے  ACSکليرنس کے نتيجے کے طور پر ايک کهال ہوا  ACSميزبان 

 بات کا تعين کرنے ميں مدد ملے گی کہ کيا ميزبان فيملی کی رہائش گاه محفوظ اور مناسب ہے۔
  

 ی نہيں فراہم کرتا ہے تو کيا ہوگا؟کليرنس يا جنسی مجرم کے چيک کے ليے رضامند ACSاگر ميزبان فيملی کا کوئی رکن  .18
 يہ چيک صرف بچوں والے خاندانوں پر الگو ہوتے ہيں۔ جنسی مجرم کی رجسڻری ايک عوامی ريکارڈ ہوتا ہے اور اس 

 سال يا اس سے زياده عمر  18کے ليے کسی شخص کی رضامندی کی ضرورت نہيں ہوتی ہے۔ تاہم، ميزبان فيملی کے 
کليرنس کے ليے رضامندی کے بغير،  ACSکے تمام ارکان کی ) ے تمام بچوں کی جانب سےسال سے کم عمر ک 18اور (

 ميزبان فيملی پاتهوے ہوم ميں شرکت کرنے کے قابل نہيں ہوگی۔ 
 

کيا کسی ايسی ميزبان فيملی کے ساته منتقل ہونے کے ليے پاتهوے ہوم کا استعمال کيا جا سکتا ہے جس کے پاس سبسڈی  .19
 و؟يافتہ اپارڻمنٹ ہ

 ياگے کہ آ يںکر يقتصد یاس بات ک ہم حاصل کر رہا ہے۔ یسبسڈ یکون س يزبانکہ آپ کا ممکنہ م يںبتائ يںہم یمہربان براه
 کے ساته مطابقت رکهتا ہے۔ یپاتهوے ہوم سبسڈ

 
 ميرا ايک دوست ہے جو اپنا اپارڻمنٹ مجهے کرايہ پر دينا چاہتا ہے۔ کيا اس کی اجازت ہے؟ .20

 يونٹ ميں رہنا ضروری ہے تاکہ وه پاتهوے ہوم کی مناسب رہائش گاه بن سکے۔نہيں، ميزبان کو 
 


