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 نیو یارک اسٹیٹ

 کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے پانی کا امدادی پروگرام

 دستاویزات کی چیک لسٹ  –درخواست دہندگان کے لیے معلومات  
(  Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAPکم آمدنی والے گھرانوں کے لیے پانی کا امدادی پروگرام )

 کیے گئے پانی اور سیور کے بل ادا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ادا نہ 

کو، پروگرام کا نیا سال شروع ہوگا اور گھرانے اضافی مدد کے لیے اہل ہو سکتے ہیں چاہے انہیں ماضی میں پہلے ہی   2022اکتوبر،  1

LIHWAP  فائدہ موصول ہو چکا ہو۔ 

 ستاویزات۔ براہ کرم دستاویزات کی نقول فراہم کریں نہ کہ اصل د

 شناخت
 بنیادی درخواست دہندہ کو مندرجہ ذیل میں سے کم از کم ایک فراہم کرنا ہوگا: 

 ڈرائیونگ الئسنس   •

   IDباتصویر  •

 امریکی پاسپورٹ یا حصول شہریت کی سند  •

 فراہم کریں:  2مندرجہ ذیل میں سے کوئی یا 

 سند والدت یا بپتسمہ کی سند   •

 سوشل سیکیورٹی نمبر  •

 دیگر فرد کا اسٹیٹمنٹ •

 )جہاں آپ ابھی رہتے ہیں( رہائش
 درخواست دہندگان کے لیے مندرجہ ذیل میں سے ایک یا زائد فراہم کرنا ضروری ہے: 

 نام اور پتے کے ساتھ موجودہ کرایہ کی رسید •

 پتہ کے ساتھ لیز کی نقل  •

 پانی، سیور، یا ٹیکس بل  •

 یوٹیلیٹی بل •

 مارگیج کی ادائیگی کے بکس/رسیدیںپتہ کے ساتھ  •

 گھر کے مالکان کی انشورنس پالیسی •

 ڈیڈ •

 پانی اور/یا سیور وینڈر کا تعلق
انی درخواست دہندہ پانی اور/یا سیور فراہم کنندہ کے ریکارڈ میں موجود کسٹمر ہونا چاہیے یا پھر اس بارے میں دستاویز ہونی چاہیے کہ وہ پ 

ست پانی اور/یا سیور سروسز کے لیے ادائیگی کرتا ہے یا پانی اور/یا سیور سروس چارجز ادا کرنے کے لیے  اور/یا سیور وینڈر کو براہ را 

  ذمہ دار ہے۔ ریکارڈ میں موجود کسٹمر وہ فرد ہے جس کے نام پر وینڈر کے ساتھ پانی اور/یا سیور اکاؤنٹ ہو )ایک سے زائد افراد ہو سکتے

 ل میں سے کوئی ایک جمع کروانا چاہیے: ہیں(۔ درخواست دہندگان کو مندرجہ ذی 

 بنیادی درخواست دہندہ یا گھرانے کے کسی اور فرد کے نام پر موجودہ پانی اور/یا سیور بل؛ یا •

 موجودہ ٹیکس کا بل جس پر پانی اور/یا سیور چارجز ہوں؛ یا  •

فرد پانی اور/یا سیور وینڈر کو براہ راست ادائیگی  رسید، منسوخ شدہ چیک یا کوئی اور دستاویز جو یہ توثیق کرتی ہو کہ گھرانے کا  •

 کرتا ہے؛ یا

 لیز کا معاہدہ جو یہ بیان کرے کہ بنیادی درخواست دہندہ پانی اور/یا سیور بل )بلز( کے لیے ذمہ دار ہے۔  •
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 آمدنی 
 م بالتحدید:بنیادی درخواست دہندہ کو کمائی گئی یا نہ کمائی گئی آمدنی کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا، بشمول تاہ 

 حالیہ ترین چار ہفتوں کے لیے ادائیگی کی رسیدیں •

اگر ذاتی مالزمت پیشہ ہیں یا کرایہ کی آمدنی موصول ہوتی ہے تو حالیہ ترین تین ماہ کے لیے کاروباری ریکارڈز یا گزشتہ یا   •

 موجودہ سال کے لیے دستخط شدہ اور مکمل کردہ آمدنی کا ٹیکس فارم

 چیکس  چائلڈ سپورٹ یا نفقہ کے  •

 بینک بُک/ڈیویڈنڈ یا سود کی اسٹیٹمنٹ •

 رومر/بورڈر کا بیان •

 انعامی خط یا حالیہ ترین چیک کی نقل:   •

(/سوشل سیکورٹی ڈس ایبلٹی انکم Supplemental Security Income, SSIسوشل سیکورٹی/ سپلیمینٹل سکیورٹی انکم ) •

(Social Security Disability Income, SSD ) 

 یفٹسسابق فوجی کے بین  •

 پینشنز  •

 کارکنان کا معاوضہ/معذوری  •

 بیروزگاری کی انشورنس کے فائدہ کی رقم کی توثیق  •
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