নিউ ইয়র্ক স্টেট

নিম্ন আযয়র পনরবারগুয ার জিয পানি সহায়তা র্র্সূ
ক নি
আযবদির্ারীযদর জিয তথ্য -– ডর্ুযর্যের স্টির্ন ে
নিম্ন আয়ের পনরবারগুয ার জিয পানি সহা়েতা কর্সূম নি (Low Income Household Water Assistance Program,
LIHWAP) পানি ও বজময পানির বযক়ো নব পনরয াযে সাহায্য করযত পাযর৷

পনরিয়
র্ূ আযবদিকারীযক অব যই নিম্নন নিতগুন র র্যেয কর্পযে একটি প্রদাি করযত হযব:
•
•
•

ড্রাইভাস ম াইযসন্স
ছনবয্ুক্ত পনরি়েপত্র
য্ুক্তরাযের পাসযপািম বা িযািারা াইযজ ি সাটিম নিযকি

অথ্বা নিযির 2টি প্রদাি করযত হযব:
•
•
•

বার্ সাটিম
ম
নিযকি বা বযানিজর্া সাটিম নিযকি
সসা যা নসনকউনরটি িম্বর
আযরকজি বযক্তক্তর কাছ সর্যক নববৃনত

বাসস্থাি (আপনি এিি সয্িাযি বসবাস কযরি)
আযবদিকারীযদরযক অব যই নিম্নন নিতগুন র র্যেয এক বা একানেক ডকুযর্ন্ট প্রদাি করযত হযব:
•
•
•
•
•
•
•

িার্ ও টিকািাসহ বতমর্াি ভাডার রনসদ
টিকািা সহ ন যজর কনপ
পানি, প়ে়ঃনিষ্কা ি, বা িযাক্স নব
ইউটিন টি নব
টিকািা সহ র্িম যেজ সপযর্যন্টর বই/রনসদ
বানডর র্ান যকর নবর্া পন নস
দন

পািীয় জ

এবং/অথ্বা বজকয পানির স্টেন্ডযরর সাযথ্ সম্পর্ক

আযবদিকারীযক অব যই পািী়ে জ এবং/অর্বা বজময পানির পনরযেবা প্রদািকারীর সাযর্ নিবনিত গ্রাহক হযত
হযব এবং নিম্নন নিতগুন র র্যেয একটি জর্া নদযত হযব:
•
•

পািী়ে জ এবং/অর্বা বজময পানির একটি সাম্প্রনতক নব ; বা
পািী়ে জ এবং/অর্বা বজময পানির িাজম উযেি করা রয়েযছ এর্ি একটি সাম্প্রনতক িযাক্স নব ৷

আয়
র্ূ আযবদিকারীযক অব যই আয়ের প্রর্াণ নদযত হযব, উপাক্তজত
ম বা অিুপাক্তজত
ম , য্ার র্যেয নিম্নন নিতগুয া
অন্তভভক্ত
ম রয়েযছ নকন্তু এগুয াযতই সীর্াবদ্ধ ি়ে:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

সবসাম্প্রনতক
ম
িার সপ্তাযহর সপ-স্টাব
য্নদ আত্মকর্সংস্থািকারী
ম
বযক্তক্ত হি বা ভাডা সর্যক আ়ে র্াযক, তাহয সবসাম্প্রনতক
ম
নতি র্াযসর বযবসার
সরকডম
িাইল্ড সাযপািম বা ভরণযপােযণর (অযান র্নি) সিক
বযাংক বুক/নডনভযডন্ড বা সুদ সম্পযকম নববৃনত
রুর্ার/সবাডমাযরর নববৃনত
অিুদাযির নিটি বা সবসাম্প্রনতক
ম
সিযকর কনপ:
সসা যা নসনকউনরটি/সানিযর্ন্টা নসনকউনরটি ইিকার্ (SSI)/সসা যা নসনকউনরটি নডজঅযানবন টি ইিকার্
(SSD)
সভযিরািস সবনিনিি
সপি ি
শ্রনর্কযদর েনতপূরণ/অের্তা
সবকারত্ব নবর্া সুনবোর পনরর্াণ য্ািাইকরণ
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