
 

 
 

एकपटकको िव)ीय सहयोगमा देहायका पद3छन:् 

1) घर-सन( सहयोग जसमा देहायका पन5 स6नेछन:् 

• पिहलो मिहनाको भाडा 

• अि?तम मिहनाको भाडा 

• से6युBरटी िडपोिजट (धरौटी) 

• युिटिलटी िडपोिजटहH 

2) भुJानी गन5 बाँकM रहेका युिटिलटी शुOकहH 

3) भुJानी गन5 बाँकM रहेको भाडा 

4) मोट5गेजको भुJानी (अिनवाय5 Hपमा ऐन 91 सचूना WाX गरेको हYनुहY?न) 

5) कानुनी शुOकहH 

अ9पकालीन िव)ीय सहयोगमा देहायका पद3छन:् 

1) भाडामा अनुदान, तीन (3) मिहनाभ?दा बढी हYनुहY?न 

2) घरबाट िनकाOने Wि]याभBरको कानुनी सेवाहH 

3) अदालतसगँ स^बि?धत कानुनी शुOकहH 

यो;यतास=ब?धी आवBयकताहC: 
• अिनवाय5 Hपमा भाडावाल वा घरधनी हYनुपछ5 
• अिनवाय5 Hपमा िसटी अफ िपट्सबग5मा बसोबास गनु5पछ5 
• भाडावालहH अिनवाय5 Hपमा AMI को 50% मा वा सोभ?दा 

कममा हYनुपछ5* 
• घरधनीहH अिनवाय5 Hपमा AMI को 80% मा वा सोभ?दा 

कममा हYनुपछ5* 
• सेवा Wदायकसगँ अिनवाय5 Hपमा िgथरता योजना तयार गनु5पछ5 

*कृपया आयस^ब?धी सीमाहHका लािग चाट5 हेनु5होस ्

 
 

 
 

       हाउिजङ (टेबलाइजेसन 0ो2ाम 

यिद तपाई ं िसटी अफ िपट्सबग3मा बसोबास गनु3हH?छ र तपाईलंाई भाडा, युिटिलटी वा मोगMज (िधतो) मा सहयोग आवBयक पछ3 भने 

हाउिजङ Sटेबलाइजेसन UोVाम (आवास िSथरीकरण काय3Yम) स=ब?धी थप जानकारीका लािग युनाइटेड वे अफ साउथवेSटन3 

पे?सलभेिनया (United Way of Southwestern Pennsylvania) लाई 2-1-1 मा स=पक3  गनु3होस ्। 

हाउिजङ Sटेबलाइजेसन UोVाम (Housing Stabilization Program, HSP) अSथायी, नदोहोwररहने आवास सङ्कटको सामना 

गwररहेका घरपwरवारहCलाई एकपटक वा अ9पकालीन (3 मिहनास=म) िव)ीय सहयोग उपलzध गराउने आवास सङ्कट सहयोग 

काय3Yम हो । 

तपाई ंकाय)*मका लािग यो0य ह2नुह25छ िक ह2नुह25न भनेर जाँच गन)का 

लािग कृपया युनाइटेड वेलाई 211 मा सEपक)  गनु)होस ्। सEपक)  

जानकारी Iलायरको पछािड िदइएको छ । 

  घरप%रवारको 

आकार 

भाडावालह/का 
लािग 

अिधकतम आय 

 घरधनीह/का  
लािग 

अिधकतम आय 

1 $29,050 $46,500 

2 $33,200 $53,150 

3 $37,350 $59,800 

4 $41,500 $66,400 

5 $44,850 $71,750 

6 $48,150 $77,050 

 



युनाइटेड वे 211 िदनको 24 घ>टा, ह@ाको 7 िदन सBपकD  गनD िमFनेगरी उपलIध छ ! 

    सहयोगका लािग आवेदन िदने  
 
 

 

                  फोन कलह( िन:शु-क तथा गोपनीय छन ्। दोभाषे सेवाह( 140 भAदा बढी भाषाह(मा उपलFध छन ्।  
 
 
 
 

फोन$ारा: 

• आ*नो िजप कोड टाइप गरेर युनाइटेड वेलाई 898-211 मा पठाउनुहोस ्। 

• आ*नो फोनबाट 211 डायल गनुFहोस ्। 
 
 

GयाटHम$ारा: 

िनIन वेबसाइटको िJKनको तल दायाँ कुनामा Gयाट िवOडो रहेको छ: http://pa211sw.org/ 
 
 
 

युनाइटेड वेको वेबसाइटमा फाराम$ारा: 

युनाइटेड वेको वेबसाइट http://pa211sw.org/ मा जानुहोस ्। पेजको मािथ “About us” लेिखएको िलङ्क 

छ । िवकeपहfको सचूी हेनFका लािग jयस मािथ जानुहोस ्। “contact us” मा िmलक गनुFहोस ्। jयहाँबाट, 

सेवाहfका लािग oितिनिधसIम पहqचँ oाr गनFका लािग तपाईलें फाराम भनF सmनुहqOछ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


