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को�भड १९ बाट आ�थ�क
�पमा �भा�वत
घरबार�वहीन �ने
जो�खममा �नुभएकाह�
९०% AMI वा कम

भाडादारको यो�यता

आवेदन सु�
05/09/2022

 
Apply Here:

bit.ly/HSEFTenants

आवास सुर�ा आपतकालीन कोषले को�भड १९ बाट भएको
आ�थ�क संकटको द�घ�कालीन �भावबाट �भा�वत LMI समुदायका
सद�यह�लाई ��य� भाडा र �धतो सहायता �दान गरेर घरबाट
�न�कासन र फोर�लोजरह� रो�न को�सस गछ� ।

आवास सुर�ा
आपतकालीन

कोष

https://bit.ly/HSEFTenants


chhayacdc.org

छायाले यो�य सद�यह�लाई
�न�कासन र फोर�लोजरबाट
जोगाउनको ला�ग म�त गन�
�ग�ट काड� माफ� त रकम

�वतरण गन�छ 

आवेदन सु�
05/09/2022

आवेदन ब�द
05/13/2022

आवेदन र
कागजातह� यो
अव�धमा समी�ा

ग�र�छ

�वीकृत �नुभएका
भाडादारह�लाई मा�
स�क�  ग�रनेछ।
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बार�बार सो�धने ��ह�

आवास सुर�ा आपतकालीन कोषले
को�भड १९ बाट भएको आ�थ�क

संकटको द�घ�कालीन �भावबाट �भा�वत
LMI समुदायका सद�यह�लाई ��य�
भाडा र �धतो सहायता �दान गरेर
घरबाट �न�कासन र फोर�लोजरह�

रो�न को�सस गछ� ।

कक�ले आवेदन �दन स�नु��छ 

आय आव�यकता

म कसरी आवेदन �दन स�छु:

म कसरी मेरो ���त जाँच गन� स�छु

म कसरी कागज आवेदन �ा�त गन� स�छु?

घरबार�वहीन �ने जो�खममा �नुभएका र को�भड
१९ बाट आ�थ�क �पमा �भा�वत �नुभएका

भाडादारह� 

4   |   $107,370

1   |   $75,240

2   |   $85,950

3   |   $96,600

5   |   $116,010

6   |   $124,560

8   |   $141,750

7   |   $133,200

https://bit.ly/HSEFTenants

हामीलाई 718-478-3848 मा स�क�
गनु�होस् र तपा�को आवास सुर�ा
आपतकालीन कोष आवेदनको बारेमा

सो�नुहोस्

सोमबार, मे ९ दे�ख शु�बार मे १३ ,१० बजे दे�ख ५
बजे स�म

सोमबार, मे ९ दे�ख शु�बार मे १३ ,१० बजे दे�ख ५
बजे स�म

121-18 Liberty Ave, 2nd floor, South
Richmond Hill, NY 11419

37-43 77th street, 2nd floor
Jackson Height, NY 11372
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     कागजातह�:

आवास सुर�ा आपतकालीन कोषले
को�भड १९ बाट भएको आ�थ�क

संकटको द�घ�कालीन �भावबाट �भा�वत
LMI समुदायका सद�यह�लाई ��य�
भाडा र �धतो सहायता �दान गरेर
घरबाट �न�कासन र फोर�लोजरह�

रो�न को�सस गछ� ।

:आईडी (ID)
 �यू योक�  �सट� (NYC)
 बे�न�फट काड� सरकारले जारी गरेको
आईडी (�वदेशी राहदानी, रा�य आईडी)

प�हचानको �माण: घरबार�वहीनताको जो�खम* 
भाडाको पैसा माग गरेको घर धनीको प�,
घर मा�लक �ारा जारी भाडा माग सूचना, 

२०१९  र  २०२० को पे�टब, 
२०१९  र  २०२० को कर �फता� (�रटन�)
२०१९  र  २०२० रोजगारदाताबाट
रो�गारीप� 

आयको �माण: 
को�भड १९ बाट आ�थ�क �पमा
�भा�वत*
 बेरोजगारी भु�ानी, काय� घ�टामा कमी
(पे�टबह�, कर �फता�ह�), ब�ह�कृत
काय�कता� कोष भु�ानीह� , COVID-
19 स�ब��त खच�ह�मा वृ��
(�च�क�सा र�सदह�, प�रवारको अक�
सद�यको हेरचाह)

*Required documents


